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Raadsvoorstel
Inleiding
Met de transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 2015 is de taak Beschermd Wonen (BW) overgekomen 
naar de gemeenten. Beschermd Wonen (BW) is een maatwerkvoorziening in de Wmo voor mensen 
met een psychosociale beperking die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen en 24-uurstoezicht 
nodig hebben. Omdat overdracht naar alle gemeenten in 2015 nog niet mogelijk was, is BW inclusief 
het bijbehorende budget tijdelijk ondergebracht bij 43 centrumgemeenten.

Albrandswaard, centrumgemeente Rotterdam en de regiogemeenten Barendrecht, Capelle aan den 
IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk hebben voor de uitvoering van de taak 
Beschermd Wonen in 2017 het Regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
2018-2020 vastgesteld (hierna te noemen: het regionaal beleidsplan). Het lopende regionaal 
beleidsplan is verlengd tot en met 31 december 2021. 

De opgave is om in regionaal verband in 2022 en de komende jaren continuïteit in de ondersteuning 
te blijven bieden aan de doelgroep voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (MO); MO 
wordt (nog) niet doorgedecentraliseerd. Het beleid voor de komende jaren is vastgelegd in het 
regionaal beleidsplan BW en MO, dat in samenwerking met de genoemde gemeenten in de regio is 
ontwikkeld. Na voorbereiding hiervan in regionale webinars voor klantenraden en 
gemeenteraadsleden en nadere bespreking in de commissie in mei van dit jaar wordt het regionale 
beleidsplan in de regio aan de gemeenten in de regio ter vaststelling aangeboden. 

Beoogd effect
Met dit beleidsplan willen we bereiken dat  we binnen onze regio specialistische zorg met de focus op 
herstel voor onze inwoners organiseren en een goede toegang daartoe. We streven ook naar een 
grotere variëteit in aan aanbod van beschermd wonen, die beter aansluit bij de behoefte van de 
inwoner.  Door in de komende periode verder invulling te geven aan 'Beschermd thuis' kunnen 
inwoners passende begeleiding thuis en in de buurt krijgen waardoor we escalatie kunnen voorkomen 
en er minder mensen een beroep hoeven te doen op zwaardere intramurale zorg.

Argumenten
1.1 Inwoners worden beter geholpen.

Omdat het beleidsplan  een gevarieerder woonzorgaanbod  en een verdere ontwikkeling van 
Beschermd thuis beoogt, zullen inwoners eerder worden geholpen en zal de hulp beter aansluiten bij 
hun hulpvraag. 

1.2  Het voorliggende regionale beleidsplan geeft invulling aan de regionale samenwerking.

Deze samenwerking is nodig, gewenst en landelijk verplicht, om zwaardere specialistische zorg te 
(kunnen) organiseren. 

1.3 Het huidige beleidsplan eindigt 31-12-2021.

Dit beleidsplan van 2018-2020 is tot en met 31-12-2021 verlengd omdat de invoering van het 
financiële aspect van deze doordecentralisatie was uitgesteld. In verband met de regionale inkoop van 
woonzorgaanbieders is verder uitstel niet wenselijk. 

1.4 Regionaal wordt dit beleidsplan bestuurlijk gedragen.

In het bestuurlijk overleg van 15 juli is het voorliggend beleidsplan met consensus geaccordeerd om 
lokaal ter besluitvorming voor te leggen.

2.1 De Verordening Maatschappelijke adviesraad Albrandswaard 2015 is van toepassing
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De Maatschappelijke adviesraad Albrandswaard is conform de verordening gevraagd advies uit te 
brengen. De adviesraad heeft op 3 september jl. een gevraagd advies uitgebracht op de 
conceptverordening Wmo.

Overleg gevoerd met
In mei zijn er regionale webinars voor klantenraden en ook webinars voor gemeenteraadsleden 
georganiseerd. De uitkomsten daarvan zijn 25 mei in de commissie gedeeld. Toen is ook uw input 
gevraagd met betrekking tot nieuw beleid en de gewenst samenwerking. Dit is verder uitgewerkt in het 
huidige regionale beleidsplan dat door het regionale bestuurlijke overleg is geaccordeerd. Vervolgens 
is dit voorgelegd aan de klantenraden in de regio. De reacties daarvan met betrekking tot het 
regionale beleidsplan kunt u lezen in de de inspraaknotitie in de bijlage. Aan de Maatschappelijke 
adviesraad Albrandswaard is 21 juli om advies gevraagd, wat zij schriftelijk hebben gegeven. De 
reactie van het college is als bijlage toegevoegd. 

Kanttekeningen
1.1 De aansluiting met lokaal beleid en 'Beschermd thuis' wordt niet concreet gemaakt. 

De lokale uitwerking past niet bij de regionale schaal van dit beleidsplan. Toch zal er op basis van dit 
beleidsplan een veel gevarieerder aanbod van woonzorgvoorzieningen zijn, zoals semimurale 
voorzieningen, Housing First, BW+ o.a. Bovendien zal in de looptijd van dit beleidsplan 'Beschermd 
thuis' verder worden vormgegeven. Sinds kort heeft de VNG ondersteuning voor regio's daarbij 
gefaciliteerd. Bij de implementatie van het Integraal beleid sociaal domein komt de aansluiting met het 
lokale voorliggende veld aan de orde.

1.2 In plaats van voldoende voorzieningen op regionaal niveau willen we die voorzieningen op lokaal 
niveau.

De zwaarte, mate van sp[ecialisatie en gevarieerdheid van de gevraagde zorg in combinatie met het 
aantal inwoners in Albrandswaard dat tot de doelgroep behoort (rond de 12) zorgt ervoor dat dit niet 
op lokaal niveau georganiseerd kan worden. Vandaar ook de landelijke verplichting voor regionale 
samenwerking, zodat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd kan worden.

Uitvoering/vervolgstappen
Woonzorgvisie

De behoefte aan woonzorglocaties en voor woningen voor cliënten die uitstromen uit BW naar een 
zelfstandige woning, al dan niet met begeleiding, worden meegenomen in de lokale woonzorgvisie en 
concrete afspraken met de woningbouwverenigingen. Het om uitstroom van BW naar een zelfstandige 
woonruimte  in Albrandswaard van gemiddeld 6 cliënten per jaar (over de laatste 4 jaar berekend). 

De spreidingsopgave

De spreidingsopgave, die moet zorgen voor een minder scheve verdeling van de instroom van 
cliënten van buiten onze regio naar onze regio (voornamelijk in Rotterdam), zal worden 
geactualiseerd. Dat is nodig omdat de doelgroep voor BW is verkleind. Inwoners met een psychische 
stoornis zonder perspectief op zelfstandig kunnen wonen, vallen sinds 1-1-2021 immers onder de Wet 
langdurige zorg. In onze regio gaat dat om ongeveer 35% tot 40% van voormalige doelgroep voor 
BW. Tevens moet er rekening mee gehouden worden dat er meer mensen passende opvang thuis 
zullen krijgen als gevolg van lokaal beleid. Ook is te verwachten dat er relatief minder mensen van 
buiten de regio in onze regio komen wonen als gevolg van de invoering van het 
woonplaatsenbeginsel. 

Ontwikkeling van Beschermd thuis
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Voor de ontwikkeling van Beschermd thuis zal aansluiting worden gezocht bij de implementatie van 
het Integraal sociaal beleid domein, waaronder dagbesteding, begeleid wonen, LZN, 
schulddienstverlening en preventie huisuitzettingen o.a. Sinds kort heeft de VNG hiervoor een team 
gevormd dat regio's hierbij ondersteund.

Doorontwikkeling monitor

De monitor zal verder worden ontwikkeld zodat we meer inzicht krijgen in de effectiviteit van beleid en 
uitvoering. Dat zal onder regie staan van het onderzoeksbureau van gemeente Rotterdam. 

Vastleggen van regionale samenwerking

In alle gemeenten in onze regio moet het beleid zijn vastgesteld. Dan zullen ook de afspraken over 
beleidsvoorbereiding, uitvoering, inkoop en financiering worden vastgelegd in een regionale 
samenwerking. De huidige samenwerkende regiogemeenten (Albrandswaard, Barendrecht, Capelle 
a/d IJsel, Krimpen a/d IJsel Lansingerland, Ridderkerk en Rotterdam) hebben zich uitgesproken om 
samen te werken als het gaat om BW op grond van de Wmo2015. Dat is in overeenstemming met de 
landelijke verplichting omdat alleen dan de kwaliteit van de zorg kan worden geborgd. Een voorstel 
hiervoor zal binnenkort aan uw raad worden voorgelegd. 

In het regionale bestuurlijke overleg is de voorkeur voor een lichte gemeenschappelijke regeling 
uitgesproken om duidelijke afspraken te maken over toegang, verstrekking, begroting, beleidsvorming, 
opdrachtgeverschap en regelgeving voor de uitvoering vanaf 2022. Hierbij zal aangesloten worden op 
de ingangsdatum van de nieuwe contracten Wmo2015 voor de intra- en semimurale (O)GGZ 
voorzieningen. Ook de resultaten van de pilot naar het inrichten van de toegang voor BW zullen hierbij 
worden meegenomen. Het concept van de samenwerking zal, na overeenstemming in het bestuurlijk 
overleg regiogemeenten BW, ter besluitvorming worden voorgelegd aan uw college. Daarna is het aan 
de gemeenteraad toe te stemmen. Dit proces geldt voor elk van de deelnemende regiogemeenten.

Financiën
Tot en met 2022 is de gemeente Rotterdam de ontvanger van de Rijksmiddelen. Vanaf 2023 start de 
decentralisatie van de financiële middelen naar alle gemeenten. Deze herverdeling volgt een 
ingroeipad van 10 jaar.

De meerjarenraming tot en met 2027 (zie bijlage) is gebaseerd op de kosten van de zorg en de kosten 
van de uitvoering in 2021 en de geraamde inkomsten volgens de septembercirculaire. De totale 
kosten bedragen 90% van de Rijksmiddelen (peiljaar 2021). De huidige meerjarenraming is dekkend. 

Middelen worden regionaal gebundeld

De gemeenten in de regio hebben bestuurlijk met elkaar afgesproken dat de middelen die via het Rijk 
verstrekt worden aan de gemeenten gebundeld ingezet worden voor de uitvoering van BW. Dat 
betekent dat alle gemeenten 90% van de Rijksmiddelen beschikbaar stellen aan de centrumgemeente 
voor de uitvoering van BW. De overige 10% zetten gemeenten zelf in voor lokale initiatieven in het 
kader van Beschermd Wonen, zoals de ontwikkeling van Beschermd thuis. 

Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam aangegeven de ‘Blokhuisgelden’ die gereserveerd zijn voor 
de realisatie van de BW+ toe te voegen aan de regionale begroting. Wanneer die incidentele middelen 
in 2027 wegvallen is er nog een overschot op 90% van de regionale middelen. 

Woonplaatsbeginsel

Met de invoering van het woonplaatsenbeginsel is de gemeente van herkomst van een cliënt 
verantwoordelijk voor de kosten van beschermd wonen. In het regionaal bestuurlijk overleg is 
overeenstemming om binnen de BW-regio het woonplaatsbeginsel niet toe te passen. Dat betekent 
dat er geen onderlinge verrekening plaatsvindt tussen de 7 gemeenten op basis van het 
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woonplaatsbeginsel. Het is immers onduidelijk of de decentralisatie van de middelen overeenkomt met 
het aantal nieuwe inwoners met een BW-indicatie, waardoor er onevenwichtigheden kunnen ontstaan, 
die nu voorkomen worden. Bovendien wordt hiermee een grote toename van administratieve lasten 
voorkomen. Hiermee wordt de regionale verantwoordelijkheid voor een goed aanbod aan BW-
voorzieningen vertaald naar een praktische manier om met deze decentralisatie om te gaan. Voor de 
betaling van de kosten voor cliënten die van buiten de regio komen wordt het woonplaatsbeginsel wel 
toegepast.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Nvt

 

Bijlagen
1. advies klantenraad AW Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2022.pdf  
2. 21 1025 Antwoordbrief-MAA-Regionaal beleidsplan BWMO 2022-2026.docx  
3. Regiomonitor beschermd wonen 2020.pdf  
4. Meerjarenraming BW.pdf  
5. 20211019 Regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang onopgemaakte 

versie.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
415509

Onderwerp:
Beleidsplan Beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang 2022-
2026

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 9 november 2021,

gelet op 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen van de VNG; 

overwegende, dat

een gevarieerder woonzorgaanbod nodig is om meer maatwerk te kunnen bieden bij zware en 
gespecialiseerde zorg, de verantwoordelijkheid voor Beschermd wonen inhoudelijk en financieel 
gedecentraliseerd wordt naar alle gemeenten en dat gemeenten en regio's landelijk verplicht zijn om 
samen te werken 

BESLUIT:

1. Het Regionaal beleidsplan 2022 t/m 2026 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vast te 
stellen



Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 
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     Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

maa@vanverseveld.eu 

 

 

 

Aan : College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard 

 Stationsstraat 4 

 3161 KP Rhoon 

 

Van : Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

 maa@vanverseveld.eu 

 

Datum : 10 september 2021  

 

 

 

Geacht college, 

 

Wij ontvingen het verzoek Advies te geven op het Regionaal Beleidsplan 

Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen 2022 - 2026 

 

Hieraan geven wij gaarne gevolg. 

Wij hopen dat deze adviezen worden meegenomen in de finale besluitvorming van 

bovengenoemde verordening. 

De leden van de Maatschappelijke Adviesraad zien uw reactie met belangstelling 

tegemoet. 

 

 

 

 

 

Namens de Adviesraad,  

 

Met vriendelijke groet,  

  

 Piet van Verseveld 

 voorzitter      
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     Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

maa@vanverseveld.eu 

Inleiding. 

 

 

De oorsprong van het probleem. 

Naar  onze mening wordt er,  hoe goed het beleidsplan ook is , weer voorbij gegaan 
aan de oorsprong van het probleem. Ons inziens ligt de oorsprong voor een deel in 
de veranderende samenleving, waarin veel mensen dreigen te verdrinken. 

Schuldenproblemen, verlies van werk en echtscheidingen kunnen ervoor zorgen, 
dat mensen in geestelijke nood geraken, dakloos worden en opgevangen moeten 

worden. 
 

In oktober 2017 heeft de Maatschappelijke Adviesraad op uw verzoek advies 

uitgebracht over dit onderwerp. 
Het concept , wat nu voor ons ligt, is een duidelijke uitwerking van het 
bovengenoemde beleidsstuk. 

De uitwerking van het concept Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is 
op regionaal niveau, waar binnen de gemeente Rotterdam de leidende factor is en 

blijft. 
De leden van de Adviesraad hebben voor onze plaatselijke situatie een aantal 
adviezen voor u. 

 

Onze adviezen. 

Vooraf :  Het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis.  

Voor Albrandswaard geldt, dat wij hier ook te maken hebben met het Delta 

Psychiatrisch Ziekenhuis, waar mensen verblijven – ingeschreven in de gemeente 

Albrandswaard. Bij ontslag uit het Ziekenhuis staan ze dus als inwoners van 

Albrandswaard geregistreerd en zou volgens de geldende regels de gemeente voor 

de opvang, dan wel woonvoorziening moeten zorgen. Ons inziens, is dit een veel te 

zware belasting voor de toch als knellende woonruimte verdeling binnen onze 

gemeente. Daarbij komt dan ook de financiële verzwaring van de gemeente omdat 

deze mensen inwoners zijn geworden van Albrandswaard, terwijl ze vaak uit een 

heel andere gemeente binnen of zelfs buiten onze regio komen. Die gemeente is 

dan niet meer voor die kosten aansprakelijk. 

De Adviesraad wil graag weten hoe de bijzondere positie van 

Albrandswaard binnen de regio wordt vastgelegd en uitgevoerd.  

 

In de inleiding van het genoemde beleidsplan lezen we, dat de colleges van de 

aangesloten gemeenten in het najaar van 2021 het concept aan hun raad zal 

worden aangeboden om het op de voor hun gemeente passende wijze te bespreken 

en vast te stellen. 

Op basis van de alle gemeentelijke besprekingen is het definitieve concept ter 

besluitvorming aangeboden. 
De Adviesraad vraagt zich af, of de hierboven beschreven route ook 

daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. 
 

In hoofdstuk  2 Kernpunten advies Commissie Toekomst Beschermd Wonen. 

De Adviesraad vraagt zich af of er ook rekening wordt gehouden met de 

buurtveiligheid. 
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     Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

maa@vanverseveld.eu 

 

In hoofdstuk 5 wordt gesproken over een duidelijke afbakening en definiëring van 
de doelgroep MO en BW. De afbakening geeft de grenzen aan van de regionale 

verantwoordelijkheid en waar de lokale verantwoordelijkheid begint. 
Hiermee voorkomen we onduidelijkheid bij de gemeenten en de aanvragers over de 

regionale en de lokale verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning. 
De Adviesraad vraagt zich af wat er gebeurt binnen de duidelijke 
afbakening  van de in de inleiding besproken overlap van de problematiek 

van de betreffende doelgroepen. 
 

Bij de definitie van Beschermd wonen komt niet aan de orde, wat op bladzijde 28 
wordt genoemd bij : de keten wonen met begeleiding of semimural wonen. 
De Adviesraad wil hier meer informatie over. 

 
Bij de definitie van Maatschappelijke omvang wordt gesproken over de jeugdigen. 

De Adviesraad mist hier een uitspraak over de dakloze jeugdigen, die 
onder de jeugdzorg vallen, maar daar niet terecht kunnen vanwege het 
tekort aan opvangplaatsen en wachtlijsten. 

Wij vragen ons af of deze jeugdigen niet tussen wal en schip terecht gaan 
komen. 

 
 
In hoofdstuk 6 op bladzijde 15 wordt gesproken over de uitname Wlz (Wet 

Langdurige Zorg),  waarbij  gemeld wordt, dat de groep met een Wlz indicatie niet 
verdwijnt  uit de voorzieningen, maar daar voor een groot deel zal blijven wonen. 

Dat vraagt om afstemming tussen gemeenten en de aanbieders en de 
zorgkantoren om de totale capaciteit voor BW op peil te houden en te voorkomen 
dat nieuwe BW-cliënten nergens terecht kunnen. 

De Adviesraad vraagt zich af hoe dit in de praktijk gaat uitpakken en of er 
daadwerkelijk een woonruimte tekort gaat ontstaan. 

 
In hoofdstuk 7 over de Monitoring wordt aan het einde beschreven dat deze elk 
voorjaar ter informatie aan de gemeenteraden en adviesraden zal worden 

aangeboden. 
De Adviesraad hoopt dan ook in het voorjaar van 2022 de monitor over 

2021 te mogen ontvangen. 
 
In hoofdstuk 8 bij de toegang tot Bescherm Wonen wordt onder “de toekomst van 

de toegang” gesproken over de verschuiving van Rotterdam naar alle aangesloten 
gemeenten. Vanwege de omvang van sommige gemeenten ligt het in de 

verwachting dat de aantal meldingen BW bij de lokale toegang beperkt blijven tot 
hooguit enkele gevallen per jaar. 

De Adviesraad maakt zich wel zorgen over de opgebouwde expertise in 
Rotterdam en vreest dat Albrandswaard vanwege haar omvang een 
doorgeef loket zal worden voor de toegang in Rotterdam. 

Daarom vragen wij ons af welke gevallen er vallen onder enkele gevallen 
per jaar. 

 
 
In hoofdstuk 13 op bladzijde 29 bij de samenwerking tussen zorgverzekeraars en 

zorgkantoren lezen wij onder “hoe gaan we dat doen” over de samenwerking 
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     Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

maa@vanverseveld.eu 

tussen zorgverzekeraar en zorgkantoor. Hoewel er sprake is van het lokale 
zorgkantoor hebben wij toch onze bedenkingen. 
De Adviesraad heeft bezorgdheid over de afwikkeling tussen de 

zorgverzekeraar en het lokale zorgkantoor. Is er in Albrandswaard 
voldoende kennis aanwezig om bovengenoemde afwikkeling goed te 

begeleiden of is deze expertise alleen in Rotterdam. 
  

Onder aan deze bladzijde lezen wij : Dit betekent dat wat betreft de regionale 
samenwerkingsagenda wij niet als beschermd wonen regio aan één tafel zitten. 
De Adviesraad vraagt zich af wie er wordt bedoeld met “wij”. 

 
Op bladzijde 31 gaat het over onder Beschermd Wonen+. Zoals de omschrijving 

hier staat is niet precies duidelijk wie, wat , waar en wanneer handelt. 
De Adviesraad wil hier graag duidelijk omschreven zien hoe dit gaat 
worden ingevuld : wat is de afbakening en definiëring van de verschillende 

onderdelen. 
Ook willen wij duidelijkheid over de kleinere gemeenten, die vast niet zijn 

opgewassen tegen de grote zorgkantoren. 
 
In hoofdstuk 14 op bladzijde 32 wordt gesproken over uitstroom van Beschermd 

Wonen naar woningen. Dat zullen ongetwijfeld sociale huur woningen zijn. 
De Adviesraad vraagt zich af hoe de gemeente Albrandswaard dit gaat 

realiseren. Er zijn veel te weinig woningen beschikbaar en de vraag is 
enorm. 
 

Onderaan bladzijde 32  wordt er vanuit gegaan, dat bij Beschermd Wonen in het 
verleden een woning is achtergelaten en er dus dan weer plek komt voor een 

ander. 
De Adviesraad stelt, dat er ook sprake kan zijn van nog thuiswonende 
personen, of personen die inmiddels gescheiden zijn. 

Dat betekent, dat er geen woning achter is gelaten. 
 

Bovenaan bladzijde 33 is sprake van prestatieafspraken met 
woningbouwcorporaties. Zijn deze prestatieafspraken voldoende om de corporaties 
uit de kosten te houden. 

De Adviesraad wil graag, dat het college onderzoekt of de 
woningcorporaties in Albrandswaard aan deze prestatieafspraken kunnen 

voldoen. 
 
Verder heeft de Adviesraad niets kunnen lezen over klachten en geschillen, 

met een daarbij behorende procedure. 
Er wordt wel gesproken over de verschillen in aanpak tussen de 

deelnemende gemeenten, ook over de verschillen in werkwijze en 
voorzieningen niveau.  

Ons inziens is er te veel ruimte gecreëerd voor de samenwerkende 
gemeenten om naar elkaar te kunnen wijzen, zodat cliënt er uiteindelijk de 
dupe van wordt.  

Ook is het niet duidelijk wie in een dergelijk geval de eindverantwoording 
draagt.  
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     Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

maa@vanverseveld.eu 

Verder is de Adviesraad van mening, dat er voor het college van 

Albrandswaard  in eerste instantie drie opdrachten zijn : 

1. (letterlijk) Ruimte maken voor beschermd wonen, met het optuigen van 

de bijbehorende zorg. Heeft de BAR hierover al ideeën?  

2. In gesprek gaan met Antes over hoe uitbreiding van specifieke 

hulpverlening kan worden uitgebreid of opgestart (BW+)  

3. Een goede financiële afwikkeling. 

 

Tenslotte zijn wij van mening, dat de zinsnede op blz. 17, waarin staat  dat 

er gestreefd wordt naar een stabiel aantal cliënten, klinkt als: we sturen op 

voorzieningen en niet op cliënten. Het plannen van voorzieningen is 

gebaseerd op het aantal cliënten, waarbij flexibiliteit ingecalculeerd dient 

te worden zodat er geen wachtlijsten ontstaan. 

Preventief lokaal beleid wordt als een belangrijk item gezien, en daar zijn 

wij het volledig mee eens.  

Helaas wordt dit voor de lokale situatie niet verder uitgewerkt, er volgt 

geen beleidsvoornemen op. 
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Geachte Maatschappelijke adviesraad Albrandswaard, 
 
  
Bij het regionaal bestuurlijk overleg van 15 juli is het concept Regionaal beleidsplan beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang 2022-2026 geaccordeerd. Op 23 juli hebben wij u gevraagd daarop formeel 
advies uit te brengen. Op 10 september 2021 ontvingen wij van u uw advies bij het Regionale beleidsplan 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2 022-2026. Hartelijk dank voor het door u uitgebrachte 
advies. In deze brief en bijbehorende bijlage reageren wij op uw opmerkingen. 
 
Achtergrond bij het beleidsplan 
Voordat we per advies een reactie geven willen we eerst enkele achtergronden bespreken die van belang 
zijn voor de duiding van dit beleidsplan en de door u gegeven adviezen.  
 
Hoewel het een beleidsplan is over beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt alleen 
beschermd wonen doorgedecentraliseerd. Of maatschappelijke opvang ook doorgedecentraliseerd wordt, 
wordt volgens planning in 2025 bekend. De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid daarvan blijft 
vooralsnog bij de centrumgemeente Rotterdam 
 
Omdat het een regionaal beleidsplan is, worden de thema’s vooral vanaf dat perspectief belicht. 
Gemeenten hebben bij de ontwikkeling van dit beleidsplan gezorgd voor de afstemming met het lokale 
beleid en uitvoering. Dat zal bij de implementatie verder worden geborgd.  
 
 
Inhoudelijke reactie op uw opmerkingen in de bijlage  
In de bijlage vind u een overzicht met uw opmerkingen en onze reactie hierop. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
 
de secretaris,      de burgemeester, 

dhr. Hans Cats      drs. J.G.H. de Witte 
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BIJLAGE  
Hieronder staan vetgedrukt de vragen en opmerkingen van de Maatschappelijke Adviesraad 
Albrandswaard in relatie tot het concept Regionale beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang 2022-2026. Onze reactie staan daaronder cursief. Daar waar dat voor de begrijpelijkheid 
toegevoegde waarde had hebben we in de vraagstelling een deel van de context van de brief verwerkt. 
 

1. De Adviesraad wil graag weten hoe de bijzondere positie van Albrandswaard binnen de 
regio –vanwege de locatie van het psychiatrisch ziekenhuis-  wordt vastgelegd en 
uitgevoerd. In dit verband noemt u onder andere de uitstroom naar woonruimte in 
Albrandswaard en de kosten. 

 
Mensen verblijven in het psychiatrisch ziekenhuis/Antes op basis van veel verschillende 
regelingen. Beschermd wonen in het kader van de Wmo is er daar één van. In het kader van de 
Wmo woonden in 2010 36 personen in Albrandswaard op een locatie voor beschermd wonen. 
 
Bij de doordecentralisatie van beschermd wonen wordt het woonplaatsenbeginsel ingevoerd. Dat 
betekent dat de gemeente van herkomst financieel verantwoordelijk is voor de kosten van 
beschermd wonen. Daar waar er in de gemeente van herkomst een positief sociaal netwerk is, is 
terugkeer naar die gemeente of regio te adviseren middels urgentie of directe bemiddeling. Dat is 
dus in eerste instantie niet naar de gemeente waar iemand zorg heeft ontvangen.  

 
2. De Adviesraad vraagt zich af, of behandeling van het beleidsplan door de raad in het 

najaar 2021 ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.  
 

Dat is wel het streven. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn zal het in het 1e kwartaal behandeld 
worden (januari/februari). 

 
3. De Adviesraad vraagt zich af of er ook rekening wordt gehouden met de buurtveiligheid.  

 
Veiligheid in de buurt krijgt op verschillende manieren aandacht. Dit is bij uitbreiding van 
voorzieningen waar extra aandacht is voor veiligheid (BW+), de aansluiting bij lokaal beleid en de 
ontwikkeling van beschermd thuis. Daarnaast is buurtveiligheid een thema bij afspraken met 
zorgaanbieders. Ook komt het aan de orde in de woonvisie en de woonzorgvisie die ontwikkeld 
wordt. 

 
4. De Adviesraad vraagt zich af wat er gebeurt binnen de duidelijke afbakening van de in de 

inleiding besproken overlap van de problematiek van de betreffende doelgroepen. 
 
Als iemand niet behoort tot de doelgroep van beschermd wonen of maatschappelijke opvang is 
lokaal beleid van toepassing op grond van de Wmo, Participatiewet, Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening, etc. Maar het kan ook zijn dat iemand geen beroep doet op lokale 
voorziening, maar plotseling hulp in het kader van beschermd wonen nodig heeft. In die situatie is 
iemand van te voren nog niet in beeld bij de gemeente. 
 

5. De Adviesraad wil hier (tussenvormen voor beschermd wonen, zoals intramuraal) meer 
informatie over. 
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Bij de ontwikkeling naar ‘Beschermd thuis’ worden naast intramurale voorzieningen ook 
tussenvormen toegelaten. Daardoor past de huidige praktijk niet meer bij de definitie van de 
Wmo. Toch is er niet voor gekozen om de definitie van beschermd wonen in de Wmo te 
veranderen, omdat dit leidt tot andere problemen met de huidige en toekomstige praktijk. Voor 
deze situatie heeft de VNG een richtlijn opgesteld. Op basis hiervan is er in onze regio voor 
gekozen om meerdere tussenvormen toe te laten. Zie de link Richtlijn beschikbaar voor 
tussenvormen Beschermd Wonen - Schulinck voor meer informatie hierover.  

 
6. De Adviesraad mist hier een uitspraak over de dakloze jeugdigen, die onder de jeugdzorg 

vallen, maar daar niet terecht kunnen vanwege het tekort aan opvangplaatsen en 
wachtlijsten.  
Wij vragen ons af of deze jeugdigen niet tussen wal en schip terecht gaan komen. 

 
Jeugdigen (tot 18 jaar) vallen onder de jeugdwet . Problemen m.b.t. de uitvoering van de 
jeugdzorg kunnen niet opgevangen worden door beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
als ze nog geen 18 zijn. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang van Jongeren (18 tot 23) 
en volwassenen (vanaf 23) valt onder de Wmo. 

 
7. De Adviesraad vraagt zich af hoe dit in de praktijk gaat uitpakken en of er daadwerkelijk 

een woonruimtetekort gaat ontstaan (bij uitname Wlz).  
 
Tot op heden is er geen tekort aan plekken voor Beschermd wonen ontstaan, omdat landelijk is 
afgesproken dat mensen niet hoeven te verhuizen als ze van stelsel veranderen. Deze 
stelselverandering betekent dat mensen met een blijvende psychische stoornis in de toekomst 
geen aanvraag zullen doen voor beschermd wonen, maar ook vallen onder de Wet langdurige 
zorg. In totaal blijft het aantal benodigde plekken dus gelijk. Uit de regionale monitor zal blijken of 
vraag en aanbod op termijn in balans is. 

 
8. De Adviesraad hoopt dan ook in het voorjaar van 2022 de monitor over 2021 te mogen 

ontvangen.  
De monitor zal aan u worden toegezonden. 

 
9. De Adviesraad maakt zich wel zorgen over de opgebouwde expertise in Rotterdam en vreest 

dat Albrandswaard vanwege haar omvang een doorgeef loket zal worden voor de toegang in 
Rotterdam.  
Daarom vragen wij ons af welke gevallen er vallen onder enkele gevallen per jaar.   

 
In Albrandswaard gaat het gemiddeld om 2 á 3 inwoners per jaar die een indicatie voor 
beschermd wonen krijgen. In Rotterdam is de expertise, omdat zij als centrumgemeente voor 
onze regio de regeling voor beschermd wonen uitvoert. Dat is echter op basis van hetzelfde 
beleid in de regio.  

 
10. De Adviesraad heeft bezorgdheid over de afwikkeling tussen de zorgverzekeraar en het 

lokale zorgkantoor. Is er in Albrandswaard voldoende kennis aanwezig om 
bovengenoemde afwikkeling goed te begeleiden of is deze expertise alleen in Rotterdam.  
 

https://www.schulinck.nl/sociaal-domein-nieuws-richtlijn-beschikbaar-voor-tussenvormen-beschermd-wonen
https://www.schulinck.nl/sociaal-domein-nieuws-richtlijn-beschikbaar-voor-tussenvormen-beschermd-wonen
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Omdat we in onze regio ook de komende jaren op dezelfde manier blijven samenwerken is er 
voldoende kennis aanwezig om afspraken te maken met verschillende zorgkantoren en 
zorgverzekeraars. 

 
11. De Adviesraad vraagt zich af wie er wordt bedoeld met “wij”.  

 
Hiermee worden de gemeenten in onze regio bedoeld. 

 
12. De Adviesraad wil hier graag duidelijk omschreven zien hoe dit gaat worden ingevuld: wat 

is de afbakening en definiëring van de verschillende onderdelen. 
Ook willen wij duidelijkheid over de kleinere gemeenten, die vast niet zijn opgewassen 
tegen de grote zorgkantoren.  
 
Bij BW+ gaat het om bestaande cliënten in de regio. Voor hen en voor andere cliënten is het 
wenselijk om hen te kunnen plaatsen met een hoger veiligheidsniveau. Dat verhoogt de veiligheid 
en bereid hen beter voor naar een standaard BW-situatie. De aanbesteding daarvan is nog niet 
afgerond. Zie voor meer informatie hierover: 9-Raadsinformatiebrief-2021-356727-inzake-
collegestandpunt-BWplus-Antes.pdf (albrandswaard.nl) 

 
13. De Adviesraad vraagt zich af hoe de gemeente Albrandswaard dit gaat realiseren. Er zijn 

veel te weinig woningen beschikbaar en de vraag is enorm. 
De vraag naar sociale huurwoningen vanuit allerlei verschillende doelgroepen is inderdaad groot. 
Voor uitstroom van beschermd wonen is het uitgangspunt in overeenstemming met het 
woonplaatsenbeginsel en de ontwikkeling naar ‘Beschermd thuis’ dat iemand die vanuit 
gemeente X een beschermd wonenvoorziening krijgt na het traject ook weer uitstroomt naar 
gemeente X, mits er een positief sociaal netwerk is. Na de invoering van het 
woonplaatsenbeginsel zal dat meer het geval zijn dan nu. In Albrandswaard gaat het gemiddeld 
om kleine aantallen per jaar (zie ook antwoord bij vraag 9).  

 
14. De Adviesraad stelt, dat er ook sprake kan zijn van nog thuiswonende personen, of 

personen die inmiddels gescheiden zijn. 
Dat betekent, dat er geen woning achter is gelaten. 
 
Dat is correct.  

 
15. De Adviesraad wil graag, dat het college onderzoekt of de woningcorporaties in 

Albrandswaard aan deze prestatieafspraken kunnen voldoen. 
 
Over de prestatieafspraken worden jaarlijks gesprekken gevoerd met de 
woningbouwverenigingen over de haalbaarheid. 

 
16. Verder heeft de Adviesraad niets kunnen lezen over klachten en geschillen, met een 

daarbij behorende procedure. 
 

Deze onderwerpen vallen niet onder het beleidsplan, maar vallen onder het uitvoerend beleid en 
maken ook onderdeel uit van de kwaliteitscriteria die aan aanbieders worden gesteld. 

 

https://raad.albrandswaard.nl/documenten/Memo-Raadsinformatiebrieven/9-Raadsinformatiebrief-2021-356727-inzake-collegestandpunt-BWplus-Antes.pdf
https://raad.albrandswaard.nl/documenten/Memo-Raadsinformatiebrieven/9-Raadsinformatiebrief-2021-356727-inzake-collegestandpunt-BWplus-Antes.pdf
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17. Er wordt wel gesproken over de verschillen in aanpak tussen de deelnemende gemeenten, 

ook over de verschillen in werkwijze en voorzieningen niveau. 
Ons inziens is er te veel ruimte gecreëerd voor de samenwerkende gemeenten om naar 
elkaar te kunnen wijzen, zodat cliënt er uiteindelijk de dupe van wordt. 
Ook is het niet duidelijk wie in een dergelijk geval de eindverantwoording draagt. 
 
Onduidelijk is op welk vlak de MAA bedoelt dat gemeenten naar elkaar gaan wijzen. Er is voor de 
uitvoering van beschermd wonen naast een bestuurlijk overleg ook een uitvoerend overleg 
waarin kwesties in goede samenwerking besproken kunnen worden. 
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Colofon 

Gemeente Rotterdam, afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 

 

Datum: 23 april 2021 

Auteur(s): drs. M.E (Eva) Mandos 

Beeldmateriaal De foto’s op pagina 4 en 6 zijn van locatie De Schuilplaats en pagina 

14 locatie De Nok, beide van het CVD. De foto op pagina 11 is loca-

tie Romanohof van Antes. Deze foto’s zijn geplaatst met toestem-

ming van CVD en Antes. 

 

Vragen: onderzoek@rotterdam.nl 

mailto:onderzoek@rotterdam.nl
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Samenvatting 

Inleiding 

Sinds de decentralisatie in 2015 voert Rotterdam als 

centrumgemeente de indicaties voor beschermd wonen 

uit voor inwoners van Rotterdam en de gemeenten Al-

brandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, 

Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk.  

Beschermd wonen is een voorziening voor Geestelijke 

Gezondheidzorg (GGZ) voor mensen die intensief bege-

leiding nodig hebben. Het is een combinatie van 24 uurs 

toezicht en wonen. Bij beschermd wonen is wel sprake 

van begeleiding, maar niet van behandeling. 

Ontwikkeling in aantallen 

Instroom 

In 2020 hebben bijna 450 mensen voor het eerst een in-

dicatie voor beschermd wonen gekregen. De in 2018 in-

gezette daling na de piek in 2017 lijkt nu te stabiliseren. 

De trend is voor jongeren en volwassen vergelijkbaar 

Uitstroom 

De uitstroom in 2020 (tot aan 31 december) is vrijwel 

identiek aan die in 2019: van bijna 370 volwassenen en 

110 jongeren is de indicatie beëindigd of afgelopen. Als 

we alleen kijken naar verzilverde indicaties, is het uit-

stroompercentage jaarlijks zo’n 22%. Daarnaast zijn nog 

eens 243 indicaties beëindigd op 31 december 2020. 

Dat zijn met name (verzilverde) AWBZ-indicaties. Ver-

moedelijk gaat het hier om een overheveling van men-

sen naar de Wlz. 

Totaal aantal indicaties 

Het aantal lopende indicaties op 1 januari is tussen 2017 

en 2020 vrij stabiel. Het gaat om ongeveer 1.950 indica-

ties waarvan er zo’n 1.850 daadwerkelijk zijn verzilverd. 

Vanwege de hoge uitstroom op 31 december 2020 is 

het aantal indicaties op 1 januari 2021 lager dan de af-

gelopen jaren: 1.772 indicaties waarvan er tot nu toe 

1.481 zijn verzilverd. Dat aantal zal nog oplopen.  

Spreiding 

Op basis van secundaire analyses is een schatting ge-

maakt van de spreiding over de afzonderlijke 

gemeenten. Op het moment van opstellen van dit rap-

port ontbrak nog een aantal gegevens. De schatting 

wordt dus nog geactualiseerd. 

Los daarvan is een waarschuwing op zijn plaats dat de 

bevindingen als indicatief moeten worden beschouwd. 

De analyses zijn gemaakt op basis van aannames en 

onvolledige gegevens. Desalniettemin geven ze bruik-

baar inzicht ten behoeve van beleidsvorming. 

Instroom: gemeente van herkomst 

Van de mensen die in 2020 een indicatie kregen en 

deze ook verzilverde (354 personen), kwam (naar schat-

ting) 64% uit Rotterdam en 13% uit de regiogemeenten. 

Dit beeld is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. 

Uitstroom: gemeente van vestiging 

In 2020 werden 417 verzilverde indicaties beëindigd. 

Daarvan zijn 42 mensen overleden. Van de overige 375 

mensen vestigde (naar schatting) 75% zich in Rotter-

dam en 9% in de regiogemeenten. Ook dit is vergelijk-

baar met voorgaande jaren.  

Plaatsing: beschermd wonen locatie  

Van alle mensen die op 1 januari 2020 een verzilverde 

indicatie hadden, woonde 88% in een locatie in Rotter-

dam en 9% in een regiogemeente. Het aantal plaatsin-

gen in de regiogemeenten is de laatste twee jaar iets la-

ger dan voorheen. Voor 1 januari 2021 is het beeld tot 

nu toe ook vergelijkbaar (90% in Rotterdam, 9% in de 

regio), maar nog niet alle indicaties zijn verzilverd.  

Verhouding instroom, uitstroom en plaatsing 

Gemiddeld genomen is in 2017 tot en met 2020 de in-

stroom vanuit de regiogemeenten wat groter (11%) dan 

de uitstroom naar de regiogemeenten (9%), maar dit 

verschil is klein, zeker gezien de (on)nauwkeurigheid 

van de analyse. Het aantal plaatsingen in de regioge-

meenten (gemiddeld 11%) is in verhouding met de in-

stroom. 

Vanwege buitenregionale instroom is het aantal plaat-

singen in een locatie in Rotterdam (gemiddeld 88%) ho-

ger dan het aantal mensen dat afkomstig is uit Rotter-

dam (minder dan 70%). Ook de uitstroom naar Rotter-

dam (gemiddeld 75%) is groter dan de instroom uit Rot-

terdam. 
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Inleiding - Hoofdstuk 1 

6 

1.1 Beschermd wonen 

In 2015 is de financiering van beschermd en begeleid wo-

nen overgegaan van het Rijk (via de AWBZ) naar gemeen-

ten (WMO). Rotterdam voert als centrumgemeente de indi-

caties voor beschermd wonen uit voor inwoners van Rot-

terdam en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, 

Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansin-

gerland en Ridderkerk.  

Beschermd wonen is een voorziening voor Geestelijke Ge-

zondheidzorg (GGZ) voor mensen die intensief begeleiding 

nodig hebben. Het is een combinatie van 24 uurs toezicht 

en wonen. Bij beschermd wonen is wel sprake van begelei-

ding, maar niet van behandeling. 

Voorzieningen voor de doelgroep Verstandelijk beperkten 

(VB) zijn in deze rapportage buiten beschouwing gelaten, 

omdat, anders dan bij de doelgroep GGZ, de afzonderlijke 

gemeenten hiervoor zelf verantwoordelijk zijn.  

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee geven we een overzicht van de instroom 

en uitstroom van 2015 tot en met 2020 voor de hele regio 

tezamen, en het aantal herindicaties en herinstroom. We 

sluiten af met een overzicht van het aantal geldige indica-

ties op 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2021.

In hoofdstuk drie maken we een onderscheid naar de ver-

schillende regiogemeenten. We kijken dan uit welke ge-

meente mensen afkomstig zijn, waar ze beschermd wonen 

en in welke gemeente ze zich vestigen na uitstroom.  

1.3 Bronnen en kwaliteit 

Voor het opstellen van dit overzicht wordt gebruik gemaakt 

van verschillende registratiesystemen. Deze systemen 

worden voor meerdere doeleinden ingezet. Het genereren 

van managementinformatie is daarmee op onderdelen erg 

complex.  

Het is bij voorbeeld niet eenvoudig vast te stellen wanneer 

er sprake is van een eerste indicatie, een herindicatie of 

een mutatie. Ook werd tot voor kort niet geregistreerd uit 

welke (regio-) gemeente een cliënt afkomstig is. 

De informatie in met name hoofdstuk drie van deze rappor-

tage (spreiding) moet als indicatief worden beschouwd. Er 

zijn schatting gemaakt op basis van aannames, beslisre-

gels en incomplete gegevens. 
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2.1 Nieuwe instroom 

Aantal afgegeven indicaties 

Onder nieuwe instroom verstaan we mensen die nog niet 

eerder (in ieder geval niet sinds 1-1-2015) een indicatie 

voor beschermd wonen hebben gehad1. 

In tabel 2.1 en figuur 2.1.is het aantal nieuwe indicaties te 

zien. 

Tabel 2.1. Nieuwe instroom: aantal eerste indicaties be-
schermd wonen 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Volwassenen 115 248 360 327 290 298 

Jongeren  46 158 171 144 148 150 

Totaal 161 406 531 471 438 448 

 

Figuur 2.1. Nieuwe instroom: aantal eerste indicaties be-
schermd wonen 

 
 

 

1 In deze monitor is er sprake van nieuwe instroom als iemand 

sinds 2015 nooit eerder een intramurale indicatie heeft gehad. In 

de Raadsmonitor spreekt men van nieuwe instroom als er in het 

afgelopen halfjaar geen eerdere indicatie was. In beleidstukken 

over de doordecentralisatie is er sprake van nieuwe instroom als 

iemand niet eerder een WMO-indicatie heeft gehad.  
2 Een overbruggingsarrangement is niet altijd nodig, bijvoorbeeld 

bij verblijf in een kliniek 

In 2020 hebben bijna 450 mensen voor het eerst een indi-

catie gekregen. De in 2018 ingezette daling na de piek in 

2017 lijkt nu te stabiliseren. De trend is voor jongeren en 

volwassen vergelijkbaar.  

Daadwerkelijke plaatsing 

Het komt voor dat er een indicatie is afgegeven, maar dat 

de plaatsing (nog) niet daadwerkelijk is gestart (c.q. verzil-

verd). Wanneer iemand wacht op een plaats, kan zo nodig 

een (extramuraal) overbruggingsarrangement worden ge-

indiceerd2.  

Aanvragen voor BW 

In tabel 2.1 staat het aantal daadwerkelijk afgegeven indi-

caties. Het aantal aanvragen voor beschermd wonen kan 

hoger liggen. Soms haakt een cliënt namelijk af tijdens de 

‘zorgvraagverheldering’. In die gevallen komt het niet tot 

een indicatie. Ook kan tijdens de zorgvraagverheldering 

blijken dat beschermd wonen niet de best passende voor-

ziening is. Een eventuele verwijzer van de cliënt wordt hier-

van op de hoogte gesteld.  

2.2 Herindicatie en herinstroom 

Naast mensen die voor het eerst een indicatie krijgen voor 

beschermd wonen, zijn er jaarlijks ook mensen die een in-

dicatie krijgen volgend op een eerdere BW-indicatie.  

In deze monitor maken we daarbij vooralsnog geen onder-

scheid in mensen die een indicatie krijgen die direct aan-

sluit op een eerdere indicatie (herindicatie) en mensen die 

een indicatie krijgen nadat ze enige tijd geen BW-indicatie 

hebben gehad (herinstroom). In beide gevallen gaat het 

dus niet om nieuwe instroom3.  

3 Naast herindicaties kan er ook sprake zijn van tussentijdse muta-

ties, bijvoorbeeld wanneer een cliënt overstapt naar een andere 

locatie. Mutaties zijn in de tabellen (voor zover herkenbaar) niet 

meegerekend. Ook collectieve mutaties als gevolg van bijvoor-

beeld tariefswijzigingen en stelselwijzigingen worden niet meege-

nomen 
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In deze rapportage is sprake van een herindica-

tie of herinstroom als iemand een indicatie 

(dienstnummer) krijgt met een andere aan-

vraagdatum en een andere inhoud dan een eer-

dere indicatie. Dat betekent echter dat bijvoor-

beeld een getrapte indicatie ook als herindicatie 

wordt gezien alsmede indicaties waarbij op een 

bepaald moment het element ‘dagbesteding’ 

wordt geactiveerd. Bij de doorontwikkeling van 

deze monitor wordt het naar verwachting moge-

lijk hier een beter onderscheid in te maken.  
 

Herindicatie en herinstroom vanuit de AWBZ 

De mensen die op 1 januari 2015 al gebruik maakten van 

beschermd wonen hadden een indicatie in het kader van 

de AWBZ. Deze cliënten hadden overgangsrecht van 

maximaal 1 jaar in geval van een PGB-indicatie en maxi-

maal 5 jaar in geval van een ZIN-indicatie (dus uiterlijk tot 

31 december 2019). Bij afloop van het overgangsrecht 

worden deze mensen geherindiceerd. In verband met de 

openstelling van de Wlz voor mensen met GGZ problema-

tiek, is het overgangsrecht verlengd. 

In tabel 2.2 is te zien hoeveel mensen een WMO-indicatie 

voor beschermd wonen kregen, volgend op een AWBZ-in-

dicatie.  

Tabel 2.2. Herindicatie en herinstroom: van AWBZ (BW) 
naar WMO (BW) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Volwassenen 164 120 92 58 90 31 

Jongeren 28 7 4 0 0 0 

Totaal 192 127 96 58 90 31 

 

Logischerwijs nam het aantal herindicaties voor mensen 

met overgangsrecht de laatste jaren steeds verder af. In 

2019 was er weer een stijging, en dan met name in de 

tweede helft van het jaar. Dit kan te maken hebben met 

een gerichte actie van de afdeling Stedelijke Zorg, waarin 

mensen zijn ‘gescreend’ die mogelijk kunnen overgaan 

naar de Wlz. 

 

 

Herindicatie en herinstroom vanuit de WMO 

De meeste WMO-indicaties voor beschermd wonen wor-

den afgegeven voor twee jaar. Na afloop kan er dan 

sprake zijn van een nieuwe indicatie voor beschermd wo-

nen. Maar het komt ook voor dat er al eerder een herindi-

catie is naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden. 

Zoals gezegd komt het ook voor dat mensen pas na enige 

tijd opnieuw een indicatie krijgen (herinstroom). 

Logischerwijs neemt het aantal WMO- herindicaties in de 

eerste jaren na 2015 toe omdat er steeds meer mensen 

zijn die na een eerdere WMO-indicatie toe zijn aan een 

herindicatie (zie tabel 2.3). In de eerste helft van 2019 za-

gen we bij de volwassenen voor het eerst een daling.  

Tabel 2.3. Herindicatie en herinstroom: van WMO (BW) 
naar WMO (BW) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Volwassenen  13 52 144 273 222 566 

Jongeren 11 71 96 105 85 94 

Totaal 24 123 240 378 307 660 

 

In 2020 is het aantal herindicaties bij jongeren vergelijk-

baar met eerdere jaren. Bij volwassenen is het aantal her-

indicaties echter erg hoog (566). Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met het begin van de Coronacrisis. Toen zijn van-

wege de beperkte mogelijkheden voor afspraken en over-

leg veel indicaties ambtshalve verlengd met een half jaar4.  

Bij jongeren is het aantal vervolgindicaties telkens relatief 

hoog. 

2.3 Uitstroom 

We spreken in deze rapportage van uitstroom wanneer 

een indicatie afloopt en er geen nieuwe indicatie voor be-

schermd wonen op volgt.  

Het kan hierbij gaan om mensen die na afloop van de indi-

catie een ander soort WMO-indicatie krijgen (bijvoorbeeld 

voor extramurale zorg), of mensen die overgaan naar een 

4 In eerdere jaren zagen we ook wel eens een piek vanwege een 
collectieve administratieve wijziging die we buiten beschouwing 
lieten en die dus niet zichtbaar zijn in de tabel. 
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anders gefinancierde zorg (bijvoorbeeld Wlz). Uitstroom 

zonder enige vorm van vervolgzorg ligt niet voor de hand, 

maar kan (zeker in het geval van uitval) wel voorkomen. 

Voor een beperkt deel gaat het om voortijdige uitstroom, 

bijvoorbeeld bij overlijden of verhuizing naar een andere 

gemeente. Daarnaast komt het soms voor dat de indicatie 

al heel snel weer wordt beëindigd. Dan lijkt het erop alsof 

de indicatie niet echt verzilverd is.  

In figuur 2.2 is de ontwikkeling van de uitstroom in de afge-

lopen jaren te zien. In tabel 2.2 en 2.3 zijn de aantallen 

weergegeven, uitgesplitst naar jongeren en volwassen en 

naar het soort indicatie (WMO of overgangsrecht AWBZ) 

In 2020 was de uitstroom opvallend hoog, maar als we de 

uitstroom op 31-12-2020 apart nemen, dan is de uitstroom 

in de rest van het jaar waar wat meer vergelijkbaar met de 

vorige jaren.  

De hoge uitstroom op 31 december heeft waarschijnlijk te 

maken met een overheveling van mensen naar de Wlz. 

Voor de beeldvorming is de uitstroom in 2020 daarom in 

bijgaande figuur en tabellen gesplitst (31 december versus 

rest van het jaar) 

Figuur 2.2. Uitstroom: aantal aflopende indicaties 

 

Tabel 2.4. Uitstroom: aantal aflopende indicaties vanaf 2015 naar leeftijdsgroep 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot 31 dec 31 dec 2020 

Volwassenen 571 475 354 405 367 368 237 

Jongeren 89 104 91 113 110 111 6 

Totaal 660 579 445 518 477 479 243 

 

Tabel 2.5. Uitstroom: aantal aflopende indicaties vanaf 2015 naar soort indicatie 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot 31 dec 31 dec 2020 

AWBZ 604 429 189 180 108 41 201 

WMO 56 150 256 338 369 438 42 

Totaal  660 579 445 518 477 479 243 

 

In tabel 2.2 is te zien dat de uitstroom in 2020 (tot aan 31 

december) vrijwel identiek is aan die in 2019 (bijna 480 vol-

wassenen en 110 jongeren. Een deel van deze indicaties 

(zo’n 13%) was overigens niet verzilverd. Er is dan dus ei-

genlijk niet echt sprake van uitstroom mar wel van het be-

eindigen of aflopen van de indicatie en daarmee het recht 

op zorg.  

In tabel 2.3 zien we dat het hoge aantal beëindigde indica-

ties op 31 december vooral AWBZ-indicaties zijn (die vrij-

wel allemaal ook verzilverd waren).  

Overigens blijkt dat de uitstroomaantallen telkens met te-

rugwerkende kracht wat naar beneden moeten worden bij-

gesteld. In een aantal gevallen is er blijkbaar alsnog sprake 

voortzetting van beschermd wonen. Daarnaast kan er 
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sprake zijn van herinstroom (na korte of langere tijd). Dan 

is er, met terugwerkende kracht, geen sprake meer van uit-

stroom.  

2.4 Aantal lopende indicaties voor be-

schermd wonen  

In tabel 2.6 is het aantal lopende indicaties op de eerste 

dag van het jaar te zien. 

Op 1 januari 2021 waren er in totaal zo’n 1.770 mensen 

met een indicatie voor beschermd wonen. Dat zijn er dui-

delijk minder dan de afgelopen jaren, vanwege de hoge uit-

stroom op 31 december 2020.  

In de jaren 2017-2020 schommelt het aantal indicaties 

rond de 1.950. Een deel van deze indicaties is echter (nog) 

niet verzilverd. De verzilveringsgraad is gemiddeld 95%. 

Dat betekent dat er de afgelopen jaren zo’n 1.850 verzil-

verde indicaties waren. Wanneer een indicatie niet verzil-

verd wordt, blijft gedurende de geïndiceerde periode wel 

het recht op zorg bestaan. 

De verzilveringsgraad op 1 januari 2021 is nu nog laag 

(84%), maar de ervaring leert dat dit in de loop van het jaar 

nog zal toenemen5.  

In eerdere rapportages lag het aantal indicaties wat hoger 

(1,1% tot 3,7% hoger) dan hier gerapporteerd. Een nadere 

analyse laat zijn dat er telkens op 1 januari met terugwer-

kende kracht zowel indicaties ‘verschijnen’ als ‘verdwijnen. 

Per saldo is er dus een bijstelling naar beneden. Uit con-

trole van enkele gevallen blijkt dit vooral samen te hangen 

met een achterstand in de administratie en/of meldingen 

door de zorgaanbieders. Hierdoor worden nieuwe aanvra-

gen soms met terugwerkende kracht toegekend en wordt 

ook uitstroom met terugwerkende kracht verwerkt. 

Tabel 2.6. Aantal indicaties op 1 januari vanaf 2015 

 Aantal Verzilverd 
Verzilve-

ringsgraad 

1 januari 2015 ca. 2.400 niet bekend  

1 januari 2016 2.139 2.010 94% 

1 januari 2017 1.903 1.843 97% 

1 januari 2018 1.982 1.860 94% 

1 januari 2019 1.939 1.843 95% 

1 januari 2020 1.969 1.852 94% 

1 januari 2021 1.772 1.481 84% 

 

 

Tabel 2.7. Aantal indicaties op 1 januari 2020 en 2021, 
naar type indicatie 

 1 -1 2020 
1 jan 

2021 

WMO intramuraal (GGZ-ZIN) 1465 1551 

AWBZ beschermd wonen  426 123 

WMO extramuraal BW (GGZ-PGB) 78 98 

Totaal 1969 1772 

 

 

 

 

  

 

5 Bij het onderscheid wel/niet verzilverd wordt niet gekeken naar 
het moment waarop de verzilvering start. Als een indicatie op 
enig moment wordt verzilverd, spreken we (ook op 1 januari) van 

een verzilverde indicatie, ook als dat op 1 januari nog niet het 
geval was.  
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Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de spreiding van mensen over 

de verschillende gemeenten. We kijken daarbij naar drie 

onderdelen: 

1. Wat is de gemeente van herkomst van mensen die ge-

bruik maken van BW 

2. Hoe zijn de daadwerkelijke BW-plaatsingen verdeeld 

over de gemeenten 

3. In welke gemeente vestigen mensen zich na uitstroom 

uit BW 

Deze rapportage geeft overigens geen zicht op het aantal 

mensen dat oorspronkelijk uit onze centrumregio afkomstig 

is en instroomt in beschermd wonen elders in het land6 

De analyse van deze inzichten is gebaseerd op 

een koppeling van verschillende databronnen 

(waaronder de lokale BRP) en verschillende be-

slisregels over bijvoorbeeld het vaststellen van 

de gemeente van herkomst. Het gaat hierbij 

dus niet om ‘harde’ cijfers uit een registratie en 

er is ook geen wettelijke definitie van ‘gemeente 

van herkomst’. Het gaat dus om een indicatie 

op basis van aannames en schattingen. 

  

Voorbeeld: Bij het bepalen van de herkomst 

wordt het meest recente woonadres gezocht in 

de BRP. Hiervoor maken we gebruik van een 

lokale lijst met (zorg-) instellingen, briefadres-

sen en dergelijke. Echter, wanneer iemand bij-

voorbeeld in Ridderkerk woonde, wordt opge-

nomen in een kliniek in Goes en vervolgens in-

stroomt in een BW-locatie, dan kan ten on-

rechte de herkomst als Goes worden vastge-

steld, omdat wij het adres niet herkennen als in-

stellingsadres. Adressen die vaak voorkomen 

worden alsnog toegevoegd aan de lijst met in-

stellingsadressen, maar de lijst blijft onvolledig. 

 

Ook zien we bijvoorbeeld dat na uitstroom niet 

altijd een nieuw adres bekend is. In dit geval 

wordt het meest recente adres als woonplaats 

aangemerkt, ook al is dat wellicht niet actueel.  

 

6 Deze informatie zou moeten worden opgevraagd bij alle andere 

centrumgemeenten in Nederland.  

3.1 Herkomst  

3.1.1 Zittend bestand op 1 januari 

Uit een eerste analyse (zie tabel 3.1) bleek dat van de 

mensen die op 1 januari 2017 een daadwerkelijk verzil-

verde indicatie hadden, 69% afkomstig was uit Rotterdam 

en 10% uit de regiogemeenten. Dat wil zeggen dat ze 

daar, voor zover bekend, hun laatste woonadres hadden. 

Nog eens 8% kwam uit de overige gemeenten in de stads-

regio Rotterdam en de rest (12%) uit de rest van Neder-

land (en een enkele keer uit het buitenland). 

De daaropvolgende jaren was deze verdeling vergelijk-

baar. Dat is ook logisch omdat het voor een groot deel om 

dezelfde mensen gaat. We zien wel een heel kleine ver-

schuiving naar meer instroom vanuit de regiogemeenten 

en minder uit Rotterdam, maar gezien de foutmarge die in 

deze analyse zit, moeten we voorzichtig zijn met conclu-

sies over kleine verschillen.  

Tabel 3.1. Gemeente van herkomst van mensen met een 
verzilverde indicatie op 1 januari 2017-2021 

 
1 jan 

2017 

1 jan 

2018 

1 jan 

2019 

1 jan 

2020 

1 jan 

2021 

Rotterdam 69% 69% 68% 68% 66% 

BARCKL* 10% 11% 12% 11% 11% 

Stadsregio** 8% 7% 7% 7% 7% 

Overig 12% 13% 13% 13% 15% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

* Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle a/d IJssel, 

Krimpen a/d IJssel, Lansingerland 

** Nissewaard, Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, 

Maassluis, Schiedam, Vlaardingen 

 

Tabel 3.2 geeft een schatting van het aantal mensen per 

gemeente(groep). Voor 1 januari 2021 gaat het om een 

3 Spreiding regiogemeenten 
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minimum omdat de verzilveringsgraad in de loop van het 

jaar toeneemt.  

In Tabel 3.3. is de schatting per regiogemeente te zien 

voor 1 januari 2020 en (het minimum van) 2021. 

Tabel 3.2. Gemeente van herkomst van mensen met een 
verzilverde indicatie op 1 januari 2017-2021, 
geschatte aantallen 

 
1 jan 

2017* 

1 jan 

2018* 

1 jan 

2019* 

1 jan 

2020 

1 jan 

2021* 

Rotterdam 1300 1315 1287 1260 984 

BARCKL 196 200 217 204 163 

Stadsregio 153 142 141 138 109 

Overig 229 247 239 250 226 

Totaal 1878 1905 1884 1852 1481 

* Aantallen 2017-2019 komen uit een oudere analyse en zijn 

daarom hoger dan de actuele aantallen in tabel 2.6. Aantal 2021 is 

voorlopig, want de verzilveringsgraad neemt nog toe 

 

Tabel 3.3. Gemeente van herkomst van mensen met een 
verzilverde indicatie op 1 januari 2020 en 2021, 
geschatte aantallen 

  1 jan 2020 1 jan 2021* 

Albrandswaard 9 9 

Barendrecht 26 18 

Capelle a/d IJssel 85 69 

Krimpen a/d IJssel 27 20 

Lansingerland 19 19 

Ridderkerk 38 27 

Totaal 204 163 

* voorlopige aantallen, verzilvering neemt nog toe 

 

3.1.2 Nieuwe instroom per jaar 

Om een indruk te krijgen van de ontwikkelingen in de in-

stroom, is het inzichtelijker om per kalenderjaar te bekijken 

waar de nieuwe instroom vandaan komt. Dat is weergege-

ven in tabel 3.4 (in percentages) en tabel 3.5 (in geschatte 

aantallen)  

Ook hier kijken we alleen naar de (tot nu toe) daadwerkelijk 

verzilverde indicaties. De aantallen wijken dus wat af van 

die tabel 2.1. 

Het aandeel mensen dat instroomt uit Rotterdam schom-

melt jaarlijks rond de 66%. Bij de gezamenlijke regioge-

meenten zijn er wat meer schommelingen (van 9% tot 

14%). Dat komt ook omdat het om kleinere aantallen gaat. 

De verdeling in tabel 3.4 is globaal gezien vergelijkbaar 

met die in tabel 3.1. Dat laat dus zien dat de nieuwe in-

stroom per jaar in grote lijnen vergelijkbaar is met de in-

stroom uit eerdere jaren. Wel zien we dat de nieuwe in-

stroom uit de gemeenten buiten de regio Rotterdam wat 

hoger is dan de bestaande populatie op 1 januari, en de in-

stroom uit Rotterdam juist iets lager. 

Tabel 3.4. Gemeente van herkomst van nieuwe instroom, 
in percentages 

 2017 2018 2019 2020 

Rotterdam 67% 66% 66% 64% 

BARCKL 9% 14% 10% 13% 

Stadsregio 7% 6% 7% 5% 

Overig 18% 14% 18% 18% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

In de volgende tabellen staat de instroom per gemeente. 

Hierbij geldt weer de uitdrukkelijke waarschuwing dat het 

gaat om schattingen en niet om geregistreerde aantallen. 
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Tabel 3.5. Gemeente van herkomst van nieuwe instroom, 
in geschatte aantallen  

 2017 2018 2019 2020 

Rotterdam 282 251 234 227 

BARCKL 37 54 34 47 

Stadsregio 29 22 25 18 

Overig 74 55 64 63 

Totaal 422 382 357 354 

 

Tabel 3.6. Gemeente van herkomst van nieuwe instroom, 
in geschatte aantallen 

  2017 2018 2019 2020 

Albrandswaard 1 6 0 1 

Barendrecht 8 8 3 5 

Capelle a/d IJssel 11 19 11 18 

Krimpen a/d IJssel 6 8 10 9 

Lansingerland 1 5 6 7 

Ridderkerk 10 8 3 7 

Totaal 37 54 34 47 
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3.2 Plaatsingen

Bijna 90% van de BW’ers woont op een locatie in Rotter-

dam en rond de 10% in een regiogemeente (zie tabel 3.5). 

De laatste twee jaar is het aandeel en het aantal plaatsin-

gen in de regiogemeenten wat lager dan voorheen maar 

de verschillen zijn klein.  

Op het niveau van de afzonderlijke regiogemeenten zien 

we grotere verschillen tussen de jaren (zie tabel 3.9).  

Verklaringen voor schommelingen zijn bijvoorbeeld de slui-

ting/opening van een locatie. En met name bij kleinere 

aantallen (zoals in Krimpen a/d/ IJssel) kan het zijn dat in-

dicaties toevallig net wel of net niet op 1 januari geldig zijn 

en dus wel of niet meegeteld worden in dit overzicht. 

Het aantal plaatsingen op 1 januari 2021 is laag door de 

eerder vermelde uitstroom naar de Wlz maar zal nog wat 

stijgen door verzilvering in de loop van het jaar. 

.

Tabel 3.7. Gemeente waar de indicatie is verzilverd (loca-
tie van plaatsing) in percentages 

 
1 jan 

2017 

1 jan 

2018 

1 jan 

2019 

1 jan 

2020 

1 jan 

2021* 

Rotterdam 88% 87% 87% 88% 90% 

BARCKL 11% 12% 12% 11% 9% 

Stadsregio 0% 0% 0% 0% 0% 

Overig 1% 1% 1% 1% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Tabel 3.8. Gemeente waar de indicatie is verzilverd (loca-
tie van plaatsing) in percentages 

 
1 jan 

2017 

1 jan 

2018 

1 jan 

2019 

1 jan 

2020 

1 jan 

2021* 

Rotterdam 1659 1651 1635 1638 1332 

BARCKL 200 227 229 197 130 

Stadsregio 4 7 2 4 4 

Overig 15 20 18 13 13 

Totaal 1878 1905 1884 1852 1481 

* voorlopige aantallen, verzilvering neemt nog toe 

 

Tabel 3.9. Gemeente waar de indicatie is verzilverd (locatie van plaatsing) per regiogemeente 

  1 jan 2017 1 jan 2018 1 jan 2019 1 jan 2020 1 jan 2021* 

Albrandswaard 17 31 38 36 23 

Barendrecht 19 28 53 48 23 

Capelle aan den IJssel 77 92 52 43 42 

Krimpen aan den IJssel 13 6 14 8 5 

Lansingerland 18 15 15 14 10 

Ridderkerk 56 55 57 48 27 

Totaal 200 227 229 197 130 

  

 

In deze tabellen zijn alleen de personen meegeteld die een 

WMO-indicatie hebben van de centrumgemeente Rotter-

dam. Het geeft dus geen volledig beeld van alle BW’ers in 

de regio, want er kunnen op verschillende locaties ook 

mensen verblijven met een WMO-indicatie van een andere 

regio (of met een indicatie uit een andere financieringsbron 

dan de WMO). 
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3.3 Uitstroom 

Als we alleen kijken naar mensen met een verzilverde indi-

catie, stroomt ruim 20% van de mensen die op 1 januari 

gebruik maakte van beschermd wonen in de loop van het 

jaar uit. Het uitstroompercentage is de afgelopen jaren wat 

toegenomen (zie tabel 3.8) maar ook hier gaat het om 

kleine (verwaarloosbare?) verschillen.  

De uitstroom op 31 december 2020 in verband met over-

gang naar de Wlz is hier overigens buiten beschouwing ge-

laten, omdat het hierbij niet echt gaat om mensen die uit-

stromen uit een instelling en zich elders vestigen. 

Tabel 3.10. Overzicht uitstroom: beëindigde verzilverde in-
dicaties (excl. overgang naar Wlz) 

  2017 2018 2019 2020* 

Uitstroom 343 369 367 375 

Overleden 42 43 52 42 

Totaal  358 412 419 417 

Uitstroom% 21% 22% 22% 23% 

* exclusief 31 december 2020 overgang Wlz 

Voor een deel gaat het om mensen die overlijden. Van de 

overige mensen is nagegaan in welke gemeente ze op dit 

moment staan ingeschreven. De nauwkeurigheid van de 

ze informatie laat te wensen over. Zo viel het op dat veel 

mensen na uitstroom (nog) staan ingeschreven op een 

adres wat bekent staat als ‘instellingsadres’. Mogelijk is 

deze informatie dus niet altijd actueel, en woont een deel 

van deze mensen inmiddels in een andere gemeente dan 

hieronder weergegeven. 

Tabel 3.11. Gemeente van vestiging in percentages 

 2017 2018 2019 2020* 

Rotterdam 73% 82% 70% 75% 

BARCKL 8% 6% 11% 9% 

Stadsregio 3% 2% 8% 4% 

Overig 16% 10% 11% 12% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

 

Tabel 3.12. Gemeente van vestiging in geschatte aantallen 

 2017 2018 2019 2020* 

Rotterdam 250 303 257 281 

BARCKL 28 23 40 37 

Stadsregio 10 6 28 14 

Overig 55 37 41 43 

Totaal  343 369 367 375 

* exclusief 31 december 2020 overgang Wlz 

 

 

Tabel 3.13. Gemeente van vestiging in geschatte aantallen  

 2017 2018 2019 2020* 

Albrandswaard 6 2 7 8 

Barendrecht 1 4 3 5 

Capelle a/d IJssel 5 9 10 10 

Krimpen a/d IJssel 4 2 6 4 

Lansingerland 6 5 4 6 

Ridderkerk 6 1 10 4 

Totaal 28 23 40 37 

* exclusief 31 december 2020 overgang Wlz 
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3.4 Verhouding tussen instroom, plaat-

sing en uitstroom 

Voor 2020 is de spreiding van de instroom, de bezetting en 

de uitstroom nog eens weergegeven als figuur. Daarin is te 

zien dat het aandeel van de regiogemeenten (de groene 

punten) over de drie groepen redelijk vergelijkbaar is en 

dat het aandeel van Rotterdam (de blauwe vlakken) bij de 

plaatsingen en uitstroom groter is dan bij de instroom. 

Als we de cijfers over een langere periode bekijken is het 

beeld vergelijkbaar met 2020.  

 

 

Gemiddeld genomen is in 2017 tot en met 2020 de in-

stroom vanuit de regiogemeenten wat groter (11%) dan de 

uitstroom naar de regiogemeenten (9%), maar dit verschil 

is klein, zeker gezien de (on)nauwkeurigheid van de ana-

lyse. Het aantal plaatsingen in de regiogemeenten (gemid-

deld 11%) is in verhouding met de instroom. 

Het aandeel plaatsingen in een locatie in Rotterdam (ge-

middeld 88%) is hoger dan het aandeel mensen dat afkom-

stig is uit Rotterdam (minder dan 70%). Dat komt door bui-

tenregionale instroom. Ook de uitstroom naar Rotterdam 

(gemiddeld 75%) is groter dan de instroom uit Rotterdam. 

Figuur 3.1. Vergelijking van instroom  bezetting en uitstroom in 2020 
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Kennis voor een sterk 

Rotterdams beleid 

Onderzoek en Business Intelligence is een 

afdeling binnen de gemeente Rotterdam.  

De afdeling verzamelt informatie en doet on-

derzoek voor het maken en uitvoeren van 

beleid door de gemeente Rotterdam. Het 

onderzoek gaat over onderwerpen als ge-

zondheid, zorg, onderwijs, reintegratie, de-

mografie, ruimtelijke ordening en veiligheid. 

Soms is de gemeentelijke organisatie het 

onderwerp, vaker gaat het over de stad en 

haar bewoners. Het doel is steeds om met 

deze verzamelde kennis het beleid en de 

bedrijfsvoering van de gemeente te verbete-

ren. 

 

Drs. Eva Mandos is psycholoog en onder-

zoeker op het terrein van OGGZ en Maat-

schappelijke Opvang. 

  

Rotterdam.nl  
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Memo Meerjarenraming BW 

 

Inleiding  

In een eerder Bestuurlijk Overleg (31 maart 2021) is aan u een meerjarenraming van de kosten en 

inkomsten Beschermd Wonen gepresenteerd. Inmiddels is de septembercirculaire uitgekomen en 

weten we meer over de uitname Wlz cliënten. In deze bijgestelde meerjarenraming zijn de mutaties 

verwerkt. Er is nog steeds geredeneerd om 90% inkomsten uit het Rijk te reserveren voor de 

uitgaven. 

 

 

Gewijzigde en/of nieuwe uitgangspunten: 

Aan de inkomsten kant is het volgende gewijzigd 

- Nacalculatie uitname Wlz uit septembercirculaire 2021 verwerkt. Uitname is 35, 3 miljoen. 

- Ingroeipad nieuwe verdeelmodel van € 0,7 mln naar € 0.8 mln per jaar (= € 8,0 mln in 10 jaar) 

 

- N.a.v. nieuwe inkoop / aanbesteding is het volgende gewijzigd: 

• Introductie BW-plus: instroom van 20 cases (vanaf 1-1-2023). Voor periode 2023 t/m 2026 is 

dekking beschikbaar vanuit Blokhuismiddelen 

• Introductie semi-murale voorzieningen en daarmee het wegvallen van de 

huisvestingscomponent. Verwachting is 100 cliënten in deze voorzieningen in te laten 

stromen; ingroei met 20% per jaar (vanaf 1-1-2023) 

• 6% Prijsstijging BW-arrangementen eenmalig per 1-1-2023 

• 2% Loonkostenstijging per 1-1-2022 

 

Onzekerheden in deze meerjarenraming 

De kostenneutraliteit van de Wlz-uitname moet nog worden aangetoond. Vanuit het Rijk is 

aangegeven dat de uitname Wlz kostenneutraal gebeurt. Op dit moment rekent de gemeente 

Rotterdam op basis van de daadwerkelijk uitgestroomde cliënten na, of dat ook voor ons het geval is. 

Inden de kosten per cliënt voor de uitgestoomde groep hoger / lager zijn dan de gehanteerde 

kostprijs voor de Wlz-uitname heeft dit een toekomstig positief / negatief effect voor het 

beschikbare budget voor de cliënten die zijn achtergebleven. 

Er is mogelijk nog sprake van dubbele declaraties (Wmo én Wlz) die het kostenoverzicht ‘vervuilen’. 

Deze lost op bij definitieve uitstroom van deze cliënten en er niet meer op gedeclareerd kan worden. 
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Meerjarenraming 

O.b.v. uitgaven BW centrumgemeente Rotterdam (peiljaar 2020) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Beschikbare middelen € 84,31 € 83,79 € 83,02 € 82,26 € 81,50 € 80,70 

- Uitgaven centrumgemeente € 119,62 € 119,91 € 119,94 € 119,97 € 120,01 € 120,01 

- Uitname Wlz (ex-post) - € 35,31 - € 35,31 - € 35,31 - € 35,31 - € 35,31 - € 35,31 

- Ingroeipad nieuwe verdeelmodel BW  - € 0,80 - € 1,60 - € 2,40 - € 3,20 - € 4,00 

       

Uitgaven       

BW arrangementen € 67,88 € 71,65 € 71,35 € 71,04 € 70,74 € 71,40 

- BW arrangementen - basis € 67,88 € 71,95 € 71,95 € 71,95 € 71,95 € 71,95 

- BW arrangementen - BW-plus  € 0,96 € 0,96 € 0,96 € 0,96 € 0,96 

- BW arrangementen - BW-plus 
dekking Blokhuismiddelen  - € 0,96 - € 0,96 - € 0,96 - € 0,96  
- BW arrangementen – semi-murale 
voorzieningen  - € 0,30 - € 0,61 - € 0,91 - € 1,21 - € 1,52 

Uitvoeringskosten € 8,14 € 8,14 € 8,14 € 8,14 € 8,14 € 8,14 

- Loonkosten € 6,03 € 6,03 € 6,03 € 6,03 € 6,03 € 6,03 

- Overhead € 2,11 € 2,11 € 2,11 € 2,11 € 2,11 € 2,11 

Kosten Regionaal Kenniscentrum BW € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 

Totaal uitgaven € 76,37 € 80,13 € 79,83 € 79,53 € 79,22 € 79,88 

       

Overschot (+) / Tekort (-) € 7,94 € 3,66 € 3,19 € 2,73 € 2,27 € 0,81 

Taakstellende bezuiniging € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

       

Saldo € 7,94 € 3,66 € 3,19 € 2,73 € 2,27 € 0,81 
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0 Samenvatting en leeswijzer 
 
Dit is het regionale beleidsplan Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW). In dit 
beleidsplan staat de visie, ambitie en doelen die de zeven1 samenwerkende gemeenten willen 
bereiken op de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Het regionaal beleidsplan geeft 
invulling aan de doordecentralisatie MO en BW die ingaat per 2022 (inhoudelijk) en 2023 (financieel). 
Deze doordecentralisatie is vanuit de Rijksoverheid geïnitieerd. Met de doordecentralisatie wordt 
elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van BW. De 7 gemeenten hebben ervoor 
gekozen om die lokale verantwoordelijkheid gezamenlijk in te vullen en voort te bouwen op de 
samenwerking die sinds 2015 is ontstaan bij de invoering van de Wmo. 
 
Visie en uitgangspunt 
Alle inwoners kunnen naar vermogen meedoen in de samenleving. Als het nodig is, kunnen inwoners 
ondersteuning krijgen. Hierbij is lokale ondersteuning het uitgangspunt. De ondersteuning is dichtbij, 
op maat en in de eigen leefomgeving. Voor sommige kwetsbare inwoners2 zijn er 
maatwerkoplossingen nodig. Vanwege de aard van de problematiek kiezen de gemeenten ervoor om 
voor de doelgroep Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gezamenlijk op te trekken in 
beleid en uitvoering.  
 
Doelstelling 
Het hoofddoel van het beleid is het bevorderen van het herstel en participatie van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid in de eigen omgeving. We streven ernaar dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen, of weer zelfstandig gaan wonen door vergroting van zelfregie, 
samenredzaamheid en participatie.  
 
Leeswijzer 
Het beleidsplan is opgebouwd uit de 15 hoofdstukken. Per hoofdstuk zijn, indien relevant specifieke 
doelen opgenomen.  
In de Inleiding wordt onder andere het proces van totstandkoming toegelicht. In het hoofdstuk 
maatschappelijke urgentie en context wordt aangegeven welke bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen er zijn en welke opdracht er voor de lokale overheid ligt. In de visie komt de 
regionale visie op MO en BW aan de orde, die is gebaseerd op het rapport: Van Beschermd Wonen 
naar Beschermd Thuis van de Commissie Dannenberg. In het hoofdstuk landelijke context geven we 
aan wat de landelijke context, kaders en ontwikkelingen zijn waar het regionale beleidsplan zich tot 
moet verhouden.  
Het hoofdstuk Evaluatie beleid 2017-2020 beschrijft de behaalde resultaten van het vorige regionale 
beleid, de aandachtspunten die daaruit zijn voortgekomen en die een plek hebben gekregen in het 
huidige beleidsplan.  
In het hoofdstuk Definiëring doelgroep Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang gaan we in 
op de afbakening van de doelgroep waar de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Deze 
afbakening is breder dan de wettelijke definitie en vormt het vertrekpunt voor regionale inkoop van 
de voorzieningen. De afbakening geeft tegelijkertijd ook aan waar de gemeenten lokaal 
verantwoordelijk voor zijn.  
In het hoofdstuk Vraagraming en kwantitatieve ontwikkeling doelgroep wordt de huidige omvang 
van de doelgroep en de toekomstige ontwikkeling geschetst. Dit is van belang om een inschatting te 
kunnen maken van de aard en omvang van de voorzieningen die nodig zijn de komende jaren om de 

                                                           

1 Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk en 
Rotterdam. 

Met het begrip kwetsbare inwoners of doelgroep bedoelen we in dit stuk ook de zorgvragers of 
zorgbehoevenden 
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doelgroep op te kunnen vangen. In het hoofdstuk Monitoring gaan we in op de wijze waarop we 
zicht en grip willen houden op de uitvoering van het beleid. 
In het hoofdstuk Toegang tot BW geven we aan op welke manier we de verbinding willen maken 
tussen de lokale gemeentelijke toegang en de toegang tot BW, die specialistische kennis vraagt. 
In het hoofdstuk Regionale inkoop Voorzieningen beschrijven we hoe de regionale inkoop van de 
maatwerkvoorziening BW georganiseerd is. De gemeente Rotterdam voert de inkoop namens de 
regio uit.  
In het hoofdstuk Begroting en financiële afspraken beschrijven we de beschikbare budgetten van 
het Rijk voor de uitvoering, de gevolgen van de herverdeling van de middelen en laten we een 
meerjarenprognose zien. 
In het hoofdstuk Governance gaan we dieper in hoe de regionale samenwerking vastgelegd wordt en 
op welke manier gemeenten kunnen sturen op de uitvoering van het regionale beleid. 
In het hoofdstuk Aansluiting lokaal beleid geven we aan welke lokale verantwoordelijkheid er ligt bij 
elke gemeente om het regionale beleid te laten slagen. Dat zit onder andere in een goede 
wijkinsfrastructuur, preventie en afspraken met corporaties. 
In het hoofdstuk Samenwerking zorgverzekeraars/zorgkantoor geven we aan welke onderwerpen 
op de samenwerkingsagenda staan met de regionaal werkende zorgverzekeraar en zorgkantoor. Een 
goede samenwerking is van belang om het beleid te laten slagen en de inwoners ook de juiste zorg te 
laten krijgen die vanuit de zorgverzekeraar/zorgkantoor vergoed wordt. 
Als laatste gaan we in op de Woonopgave. De beschikbaarheid van de juiste woningen is een cruciale 
randvoorwaarde voor het slagen van het regionale BW-beleid. Tegelijkertijd is er al jaren een krapte 
op de sociale woningmarkt in onze regio. Door aan te sluiten bij de regionale en lokale afspraken met 
corporaties en het lokale woon of woonzorgbeleid, moet het mogelijk zijn om de uitstroom uit BW te 
bevorderen en om nieuwe vormen van ondersteuning zoals Beschermd Thuis mogelijk te maken. 
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1 Inleiding 
 
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor Beschermd Wonen (BW) en al langer voor de 
Maatschappelijke Opvang (MO). In het centrumgemeentegebied Rotterdam werken 7 gemeenten 
vanuit een gezamenlijk kader aan de invulling van deze verantwoordelijkheid. De samenwerkende 
gemeenten hebben hiertoe vanaf 2015 een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
Vanaf 2018 geldt het gezamenlijk regionaal beleidsplan 2018 t/m 2021 als kader voor de 
samenwerking. 
Een belangrijk onderdeel van dit kader is het realiseren van de visie van de Commissie Toekomst 
Beschermd Wonen (ook wel Commissie Dannenberg genoemd). De transformatie van Beschermd 
Wonen naar Beschermd Thuis.  
 
Vanaf 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor de verdere doordecentralisatie MO-BW. Vanaf 2023 
worden de financiële middelen voor BW en vanaf 2025 de middelen MO herverdeeld. Deze zijn nu 
nog gekoppeld aan de centrumgemeente Rotterdam, maar gaan onderdeel uitmaken van een 
nieuwe, integrale verdeling van middelen over alle gemeenten. Dit vraagt om een nadere vastlegging 
van de samenwerking tussen de gemeenten. 
 
In dit regionale beleidsplan bouwen we voort op het eerste regionale beleidsplan en geven we 
regionaal invulling aan de doordecentralisatie MO-BW die vanaf 2022 ingaat. In het regionale 
beleidsplan leggen we een verbinding met de lokale opgaven en verantwoordelijkheid die in de Wmo 
geborgd is en leggen we een verbinding met het beleidsterrein wonen. Mede omdat de invulling van 
de woonopgave een van de belangrijkste succesfactoren is van het slagen van het regionale beleid 
MO-BW. 
 
Proces van totstandkoming en besluitvorming 
Om te komen tot een goed en afgewogen regionaal beleidsplan is het noodzakelijk om input van 
cliënten, aanbieders en de gemeenten mee te nemen. In de aanloop naar de formele vaststelling van 
het regionaal beleidsplan zijn de volgende stappen ondernomen. 
 
In 2020 zijn informerende sessie gehouden in meerdere gemeenten om de betrokken raadsleden en 
Wmo adviesraden te informeren over het proces van de doordecentralisatie en de betekenis voor 
hen. In een aantal daarvan heeft een ervaringsdeskundige het perspectief van de client belicht. De 
Colleges hebben hun Raden geïnformeerd over de voortgang van het proces. Daarnaast is 
aangesloten bij bijeenkomsten van clientvertegenwoordigers om ze te informeren.  
Er is geregeld contact over de doordecentralisatie met de BW-aanbieders in de reguliere overleggen. 
In het kader van de regionale inkoop BW zijn de contacten intensiever en volgen ze een formele 
structuur vanwege het karakter van de inkoop: een Europese Aanbesteding. 
 
In het voorjaar van 2021 zijn er voor de raadsleden en Wmo adviesraden webinars gehouden om 
input op te halen voor dit regionaal beleidsplan. Tijdens de webinars was een ervaringsdeskundige 
aanwezig die haar visie op BW gaf vanuit het perspectief van de client. In meerdere gemeenten is er 
opvolging aan gegeven middels lokale sessies in de betreffende commissies.  
 
In juli 2021 heeft het regionaal Bestuurlijk Overleg MO-BW een concept besproken en akkoord 
bevonden. 
In het najaar van 2021 is input gevraagd aan clientvertegenwoordigers en aan aanbieders op het 
concept beleidsplan. Deze input is verwerkt in het definitieve concept.  
Alle Colleges hebben in het najaar van 2021 het concept aan hun raden aangeboden om het op de 
voor hun gemeente passende wijze te bespreken en vast te stellen. 
Op basis van de alle gemeentelijke besprekingen is het definitieve concept ter besluitvorming 
aangeboden. 
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2 Maatschappelijke urgentie en bredere context 
 
De overheid heeft een opdracht om te zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving. Deze opdracht 
is nog steeds actueel en urgent. Dat blijkt onder meer uit de landelijke cijfers van het CBS en het SCP 
en uit cijfers van de gemeente Rotterdam. 

• Volgens het CBS steeg het aantal daklozen van 17.000 in 2009 tot 36.000 in 2020. De 
jarenlange stijgende trend is na 2018 licht gedaald, maar het probleem van dakloosheid is 
nog steeds groot.  

• Het SCP geeft aan dat in 2021 ongeveer een miljoen mensen leven in armoede omdat hun 
budget niet toereikend is voor het ‘minimaal noodzakelijke’. Ruim de helft hiervan heeft 
werk. Armoede zorgt voor tal van negatieve welzijnseffecten. Zoals sociaal isolement, 
slechtere gezondheid en een negatief effect op de mentale vermogens en de 
gemoedstoestand. Armoede gaat vaak gepaard met schulden en andersom veroorzaken 
schulden vaak armoede. 

• Door de gemeente Rotterdam zijn in 2020 in totaal 1.071 passen voor de nachtopvang (CO-
passen) verstrekt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 1.022 passen in 2019 en dat 
betekent een lichte verhoging van het aantal daklozen dat in Rotterdam toegang heeft 
gekregen tot de maatschappelijke opvang.  

• Vanaf 2017 is het aantal mensen dat in onze regio een indicatie voor beschermd wonen heeft 
gekregen ongeveer gelijk gebleven op 1950. Vanaf 2021 is er sprake van een daling, die 
vooral veroorzaakt wordt doordat inwoners met een structurele psychische stoornis niet 
langer onder beschermd wonen in het kader van de Wmo vallen, maar tot de doelgroep van 
de Wet langdurige zorg zijn gaan behoren.  

 
Binnen de gemeenten ontstaan kwetsbare wijken waar de problematiek zich opstapelt door een 
combinatie van mensen met psychische problematiek die in de wijken wonen, mensen met 
problematische schulden en langdurige armoede. Vereenzaming van alleenstaanden die in een 
isolement dreigen te raken. Het is belastend voor verwanten en mantelzorgers, de wijken, het raakt 
het veiligheidsgevoel van omwonenden en het sociaal klimaat in de buurten.  
 
De overheid heeft een opdracht om de omstandigheden voor deze groepen burgers te verbeteren. 
En zo erger te voorkomen. De invoering van de Wmo, jeugdwet en Participatiewet in 2015 heeft daar 
een impuls aan gegeven. Het SCP constateert in haar rapport; ‘Sociaal Domein op koers?’ eind 2020, 
in een evaluatie van 5 jaar decentralisatie het volgende: 

“In het sociaal domein worden veel mensen geholpen door hun gemeente. Tegelijk is het 
zorgelijk dat in de huidige praktijk een aantal kwetsbare groepen aan het kortste eind lijkt te 
trekken. Lichte hulpvragen krijgen voorrang omdat deze goedkoper zijn op te lossen. De hulp 
aan specifieke kwetsbare groepen lukt niet goed. Zo zijn er lange wachttijden voor jongeren 
met complexe problemen en zijn de baankansen afgenomen voor mensen die aangepast 
werk nodig hebben. Ook wordt de hulpverlening aan mensen met meerdere problemen 
belemmerd door ingewikkelde regelgeving.” 
“Hoewel de meeste gemeenten sociale wijkteams hebben opgezet, komen die er niet altijd 
aan toe om problemen bij mensen actief op te sporen. Door de coronacrisis wordt veel 
psychische en financiële druk verwacht bij kwetsbare groepen. Naar verwachting zal dit de 
hulptaak van de gemeente nog eens extra verzwaren.” 
“In de decentrale aanpak werd ook meer van mensen zelf verwacht: eigen kracht, 
zelfredzaamheid en meer voor elkaar zorgen. Het onderzoek laat zien dat de verwachtingen 
van het Rijk en de ervaringen van de praktijk niet overeenkomen. Juist mensen die hulp 
vragen kunnen het niet altijd zelf. Ook blijkt dat mensen het vaak moeilijk vinden om 
anderen uit hun omgeving om hulp te vragen of er is niemand om hen te helpen. Het 
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percentage mensen dat mantelzorg geeft aan mensen met een beperking is sinds de 
decentralisaties niet toegenomen.” 
 

Er ligt dus nog steeds een grote opdracht voor de lokale overheid om de problematiek van armoede, 
psychische kwetsbaarheid, en dakloosheid integraal en gezamenlijk op te pakken. Bij beschermd 
wonen gaat het om de ontwikkeling van intramurale voorzieningen naar beschermd 
thuisoplossingen.  
 
Of maatschappelijke opvang (van dak,- en thuislozen), net zoals beschermd wonen nu, in 2026 wordt 
doorgedecentraliseerd naar alle gemeenten wordt in 2025 duidelijk. Dit beleidsplan richt zich op de 
regionale opgave voor beschermd wonen.  
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3 Visie op ondersteuning aan kwetsbare inwoners 
 
Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. De inwoner die (tijdelijk) problemen heeft met 
het zelfstandig regie voeren, kan via de Wmo ondersteuning krijgen. Hierbij is lokale ondersteuning 
het uitgangspunt. De ondersteuning is dichtbij, op maat en in de eigen leefomgeving. Voor de groep 
inwoners die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, en waarbij ondersteuning in de eigen 
omgeving tekortschiet, is (tijdelijk of permanent) opvang aanwezig. Onder opvang verstaan we 
wonen in één van de woonvormen van een instelling. Dit is in principe een tijdelijke situatie, waarbij 
er gestuurd wordt op herstel en uitstroom. Het doel is om inwoners zo snel mogelijk weer deel te 
laten nemen aan het maatschappelijk leven, naar eigen wensen en vermogen. Het deelnemen naar 
vermogen in de samenleving is ook afhankelijk van de mogelijkheden van de omgeving. 
 
Doelstelling van ons beleid 
Herstel en participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de eigen omgeving. We 
streven ernaar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, of weer zelfstandig 
gaan wonen door vergroting van zelfregie, samenredzaamheid en participatie. Daarmee willen we de 
Kanteling, de beweging van klassiek beschermd wonen naar beschermd thuis realiseren. In de 
volgende hoofdstukken zijn bij de deelonderwerpen specifieke doelen opgenomen die aangeven wat 
we per onderdeel willen bereiken.  
 
Kernpunten advies Commissie Toekomst beschermd wonen  
In het advies van de Commissie Toekomst beschermd wonen onder leiding van Erik Dannenberg 
(Rapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis) staat een nieuwe kijk op psychisch 
lijden en gezondheid centraal. Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn inwoners, ze maken 
deel uit van de samenleving. In de zorg komt meer nadruk op variatie, aanpassing, veerkracht en 
regie van hulpvragers. De herstelgedachte is daarbij leidend. De omslag naar (meer) zelfstandig 
wonen vereist dat cliënten zich ervan bewust worden dat ze zelf vorm kunnen geven aan hun 
leven en de ondersteuning die daarbij nodig is. Dat betekent bijvoorbeeld dat actief wordt ingezet 
op cliëntinitiatieven; dat alle ondersteuning wordt geleverd vanuit de principes van herstelgerichte 
zorg en dat er structureel gewerkt wordt met ervaringsdeskundigen. Het perspectief van de 
hulpvrager en naastbetrokkenen is het uitgangspunt bij het herinrichten van de zorg. Aanbieders 
worden onderdeel van de gemeenschap rond de individuele zorgvrager en zijn omgeving. Zorg en 
ondersteuning worden georganiseerd op het niveau van wijken en regio’s. Hiervoor is - waar nodig 
- langdurige begeleiding met een flexibele intensiteit beschikbaar. 
Om deze zogeheten sociale inclusie te kunnen realiseren wordt in het advies een aantal condities 
benoemd die nodig is om de participatie van kwetsbare mensen te ondersteunen en onbedoelde 
negatieve gevolgen in hun levens tegen te gaan. 
• Versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en informele zorg* 
• Garanderen van langdurige begeleiding met flexibele intensiteit 
• Ondersteuningscontinuüm voor herstel en participatie 
• Een breed arsenaal van woonvarianten 
• Beschikbare en betaalbare wooneenheden* 
• Laagdrempelige toegang tot zorgfuncties 
• Duurzaam samenwerken tussen gemeenten en zorgverzekeraars 
• Borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning  

*= de vetgedrukte uitgangspunten zijn door de leden van de Wmo 
adviesraden/gemeenteraadsleden als prioriteit aangemerkt. 

Het gaat kortom, om een breed palet aan voorzieningen: van lichte vormen van begeleiding tot 
gespecialiseerde opvang en beschermd wonen. Dit wordt gerealiseerd door lokale Wmo-
maatwerkvoorzieningen en het aanbod beschermd wonen. 
  

https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf
https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf
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4 Landelijke context 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de landelijke afspraken die het kader vormen waarbinnen het 
regionale beleid ingevuld wordt. 
 
Landelijk: wetgeving Wmo en landelijk beleid 
De landelijke kaders worden met name gegeven door de Wmo, en door de beleidsaanpassingen van 
het Rijk. Voor de decentralisatie zijn de volgende landelijk bepaalde kaders van belang: 

• Afspraken landelijke toegankelijkheid 
• Invoering nieuw landelijk verdeelmodel, inclusief ingroeipad per 2023 
• Uitname Wet Langdurige zorg (Wlz)-cliënten en middelen 
• Invoering woonplaatsbeginsel per 2023 
• Norm voor Opdrachtgeverschap 
• Afspraken doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang 

 
Landelijke toegankelijkheid  
Beschermd Wonen is een landelijk toegankelijke voorziening, dat betekent dat cliënten die gebruik 
(willen) maken van BW zich in elke gemeente kunnen melden. Op verzoek van de 
centrumgemeenten is een handreiking opgesteld om de landelijke toegankelijkheid BW te 
waarborgen. Deze Handreiking en beleidsregels Landelijke toegang beschermd wonen doet 
aanbevelingen aan gemeenten over hoe te handelen op het moment dat een cliënt zich meldt.  
 
De gezamenlijke centrumgemeenten onderschrijven de lijn uit deze handreiking in het Convenant 
Landelijke Toegankelijkheid Beschermd Wonen. Bij een aanmelding wordt gekeken naar de volgende 
zaken: 

• waar is de kans op een succesvol traject het grootst; 
• wat is de wens van de cliënt; 
• de aan-of afwezigheid van een positief netwerk.  

 
De lokale uitwerking van de afspraken is geborgd in de toegang MO-BW, uitgevoerd door Rotterdam. 
 
De invoering van het landelijk verdeelmodel 
De doordecentralisatie stelt alle gemeenten in staat om zelf te zorgen voor hun kwetsbare inwoners. 
Met die verantwoordelijkheid worden ook de financiële middelen herverdeeld. Het Rijk heeft het 
verdeelmodel Sociaal Domein, waar ook Beschermd Wonen onder valt, opnieuw vormgegeven. Dat 
betekent dat de landelijk beschikbare middelen voor BW verdeeld worden volgens objectieve 
maatstaven in plaats van op basis van de historie. Dit zorgt voor een andere verdeling van de 
middelen. Het betekent ook een verschuiving van de landelijke middelen over de regio’s. In het 
hoofdstuk financiën gaan we hier verder op in. Om de herverdelingseffecten te dempen is er een 
ingroeipad van 10 jaar afgesproken. In die periode wordt in stapjes van 10% de herverdeling 
gerealiseerd. Vanaf 2023 krijgen alle gemeenten eigen middelen voor de uitvoering van de 
Beschermd Wonen taken. Het budget van de centrumgemeente neemt langzaam af, dat van de 
regiogemeenten neemt toe. 
 
Uitname Wlz cliënten en middelen 
In 2021 is een groep cliënten vanuit de Wmo overgegaan naar de Wlz. Het gaat om een groep die 
levenslang ondersteuning nodig heeft en weinig tot geen perspectief op herstel heeft. Deze groep 
hoort vanwege hun zorg en ondersteuningsprofiel thuis in de Wlz. De groep valt dus niet meer onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar onder het zorgkantoor. Met de overgang van deze 
groep cliënten is ook een uitname van de bijbehorende financiën gepaard. Het Rijk heeft de afspraak 
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met de gemeenten gemaakt dat deze uitname budgetneutraal is. De gevolgen voor onze regio in 
aantallen cliënten en financiële middelen zijn nader omschreven in het hoofdstuk financiën. 
 
Invoering woonplaatsbeginsel 
Er is landelijk de wens om voor Beschermd Wonen vanaf 2023 het woonplaatsbeginsel in te voeren. 
Dat betekent dat de gemeenten (financieel) verantwoordelijk zijn voor de BW zorg aan inwoners die 
die uit de eigen gemeente komen. Er is afgesproken dat dit geldt voor nieuwe BW-cliënten. De 
bestaande groep cliënten wordt gefinancierd door de centrumgemeente. Het hierboven beschreven 
nieuwe verdeelmodel en het ingroeipad sluit hierop aan.  
 
Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) 
Om de doordecentralisatie Beschermd wonen op een verantwoorde manier door te voeren en 
toekomstbestendig te maken hebben gemeenten met elkaar afspraken gemaakt over regionale 
samenwerking en goed opdrachtgeverschap. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Norm voor 
Opdrachtgeverschap en aangenomen door de ALV van de VNG. Deze NvO wordt in onze regio 
gebruikt als kader voor de nieuwe inkoop BW en voor de inrichting van de bestuurlijke 
samenwerking. 
 
De gemeenten hebben het volgende afgesproken in de NvO: 
 
1. Opstellen van een regiovisie voor MO-BW en deze door de gemeenteraden in de regio laten 
vaststellen.  
2. De regiovisie komt tot stand in samenspraak met professionals, inwoners, ervaringsdeskundigen 
en ketenpartijen.  
3. De regiovisie geeft helderheid hoe gemeenten in de regio de beschikbaarheid en continuïteit van 
zorgfuncties van beschermd wonen borgen. 
 4. De regiovisie bevat afspraken over de inkoop van plekken buiten de regio.  
5. De regiovisie gaat in op de manier waarop de lokale toegang is verbonden met de regionale MO en 
regionaal gecontracteerde hulp.  
6. Regio’s kiezen voor een niet-vrijblijvende governance, met één onderling overeengekomen en 
gedragen aanspreekpunt dat extern kan optreden namens de regio.  
7. De regio voert de uitvoeringsvarianten consequent door en iedere gemeente in de regio hanteert 
dezelfde contractvoorwaarden.  
8. De regio zet in op meerjarige contractering met ruimte voor innovatie. 
 
Deze afspraken worden in dit beleidsplan verder uitgewerkt. 
 
Afspraken doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang 
Er is landelijk aangegeven dat de Maatschappelijke Opvang tot 2025 geen onderdeel is van de 
doordecentralisatie. Dat betekent dat we die opgave dan ook buiten de regionale opdracht houden 
en de focus leggen op de doordecentralisatie Beschermd Wonen. Het is niet zo dat de 
ontwikkelingen bij de MO stilliggen. De gemeente Rotterdam heeft haar ambities geformuleerd in 
het plan van aanpak Kwetsbare Rotterdammers. Er is een lokaal plan van aanpak terugdringen 
dakloosheid opgesteld, dat wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning van de 
‘Blokhuismiddelen’. Regiogemeenten hebben lokaal eigen maatregelen genomen om dak- en 
thuisloosheid te voorkomen en tegen te gaan. De gemeente Rotterdam blijft de overige gemeenten 
nauwgezet meenemen in de ontwikkelingen zodat we de verbinding met de MO niet kwijtraken.  
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5 Evaluatie Beleid 2017-2020 
 
Bij een nieuw beleidsplan hoort ook een terugblik op de afgelopen beleidsperiode. Die terugblik is 
door de gemeenten zelf uitgevoerd en richtte zich op de speerpunten uit het beleidsplan. Hieronder 
staat een samenvatting van de evaluatie. 
 
Wat hebben we bereikt? 

• Toegang MO BW verloopt goed  
De gemeente Rotterdam voert namens alle 7 gemeenten de toegang uit. Er is een Centraal 
Onthaal Volwassenen en Centraal Onthaal Jongeren. Deze verzorgen de toegang naar de 
Maatschappelijke Opvang. Daarnaast is er een team BW die de toegang naar Beschermd 
Wonen uitvoert. Hier wordt het onderzoek uitgevoerd en een indicatie verstrekt. Er is 
geregeld overleg met de toegang van de lokale gemeenten.  

• Actief wachtlijstbeheer en actietafel om doorstroom te bevorderen 
Naast de inrichting van de toegang heeft Rotterdam het beheer van de wachtlijst op zich 
genomen. Door zelf het wachtlijstbeheer op zich te nemen is er beter zicht op de 
wachtenden en de wachttijd. De cliënten op de wachtlijst worden in de plaatsingscommissie 
besproken. Dit heeft tot afname van de wachtlijst geleid en biedt een oplossing voor 
sommige langdurig wachtenden. 

• Goed inzicht in cijfers  
Sinds de overgang van BW naar de gemeenten heeft Rotterdam een regiomonitor BW 
opgezet. In deze halfjaarlijkse monitor staan de belangrijkste kengetallen, zoals aantallen 
indicaties, in,- en uitstroom, gemeente van herkomst en spreiding van voorzieningen. Het 
cijfermatig inzicht zorgt voor duidelijkheid. De monitor wordt doorontwikkeld op basis van 
de veranderende informatiebehoeften van de gemeenten. 

• Spreiding voorzieningen vertaald in opgave per gemeente 
Bij de start in 2015 was de concentratie van BW-voorzieningen onevenwichtig verdeeld over 
de regio. Er is een overzicht gemaakt van alle BW-locaties in de regio en er is gekeken naar 
een manier om de spreiding te verbeteren. De gemeenten hebben met elkaar afspraken 
gemaakt en stemmen nieuwe locaties met elkaar en met de BW-aanbieders af. 

• Toezicht aanbieders via Wmo toezicht georganiseerd.  
Alle gemeenten zijn voor het toezicht op de BW-aanbieders aangesloten bij de GGD 
Rotterdam-Rijnmond. De toezichthouder heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd bij BW-
aanbieders. Alle onderzoeken zijn openbaar en via de website van de GGD terug te vinden. 

• Cliënten tevreden over ondersteuning 
Aanbieders zijn verplicht om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. De gemeente 
Rotterdam voert ook op eigen initiatief onderzoek naar klanttevredenheid uit middels 
locatiebezoeken en enquêtes. Daaruit blijkt dat de tevredenheid van cliënten over het 
algemeen goed is.  

• Goed werkende overlegstructuur 
Er is een overlegstructuur ingericht om de uitvoering van het regionale beleid te monitoren 
en bij te sturen. Hier worden alle wijzigingen in beleid en in de uitvoering besproken. Er is 
daarvoor een ambtelijk en een bestuurlijk overleg opgezet. Daarnaast is er tweemaal per jaar 
een overleg met de uitvoering waar casuïstiek besproken wordt. Voor de doelgroep MO zal 
de overlegstructuur nog verder ingevuld moeten worden. 

• Samenwerking verzekeraar en wonen kan beter 
Samenwerking met de zorgverzekeraar is belangrijk voor succesvol herstel van BW-cliënten. 
In de afgelopen beleidsperiode is dat beperkt gebeurd. Een van de redenen is dat het 
werkgebied van de zorgverzekeraar/zorgkantoor niet congruent is met onze BW-regio. We 
hebben met 3 verschillende zorgverzekeraars te maken. In de nieuwe beleidsperiode wordt 
dit punt opgepakt. 
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6 Afbakening doelgroep Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang  
 
Inleiding 
Het is van belang om helderheid te krijgen over de aard en de omvang van de doelgroep. De wet en 
het huidige regionale beleid geven hiervoor de kaders aan. In dit hoofdstuk omschrijven we de 
doelgroepen MO en BW waar de gemeenten regionaal verantwoordelijk voor zijn. 
Over het algemeen geldt bij BW dat de psychische problematiek de belangrijkste aanleiding tot 
ondersteuning is. Bij de doelgroep MO gaat het om psychosociale problematiek mét dakloosheid tot 
gevolg. Vanzelfsprekend is hierbij sprake van overlap in problematiek en in doelgroep. Ook is er 
sprake van doorstroom van cliënten MO naar BW, als opstap naar meer zelfstandige woonvormen. 
 
Wat willen we bereiken? 
Een duidelijke afbakening en definiëring van de doelgroep MO en BW. De afbakening geeft de 
grenzen aan van de regionale verantwoordelijkheid en waar de lokale verantwoordelijkheid begint. 
Hiermee voorkomen we onduidelijkheid bij de gemeenten en de aanvragers over de regionale en de 
lokale verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Vastleggen van de afbakening en als basis gebruiken voor de regionale en lokale uitvoering, zoals 
inkoop, toegang en verstrekking van voorzieningen. De afbakening gebruiken in de nadere 
beleidsregels en verordening en de werkprocessen van de gemeenten. 
 
Definitie BW 
Een inwoner komt in aanmerking voor BW, voor zover hij in verband met psychische of psychosociale 
problemen niet in staat is op eigen kracht, met gebruikelijke en ambulante hulp, met mantelzorg of 
met hulp van andere personen uit zijn eigen sociale netwerk, zelfstandig te wonen en participeren in 
de samenleving. 
 
Definitie MO 
Iemand komt in aanmerking voor maatschappelijke opvang wanneer hij/zij 18 jaar of ouder is, dak- 
en/of thuisloos is en daarnaast een opeenstapeling van problemen heeft op verschillende 
leefgebieden die niet op andere wijze dan door het bieden van MO kan worden opgelost.  
 
Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 
In de wet (Wmo) staat de volgende definitie van Beschermd Wonen (BW) beschreven: 

 
Beschermd Wonen: Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende 
toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het 
psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het 
voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar 
voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale 
problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving 
(artikel 1.1.1). 

 
Tegelijkertijd is in de Memorie van Toelichting in de Wmo 2015 duidelijk gemaakt dat die definitie in 
de praktijk ruimer kan worden opgevat en dat er ook een veelheid aan andere verschijningsvormen is 
die door de wet niet onmogelijk worden gemaakt: “Achter een ‘accommodatie van een instelling’ kan 
een veelheid van variëteiten schuilgaan”. Dat geldt ook voor de invulling in onze regio. Wettelijke 
criteria stellen dat het gaat om volwassen personen met psychische of psychosociale problemen die 
toezicht en begeleiding nodig hebben om zich te handhaven in de samenleving. Door in onze regio 
een breder aanbod van woonzorgcombinaties toe te laten, kunnen we beter invulling geven aan de 
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transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis van bestaande cliënten en nieuwe 
cliënten. 
 
Doelgroepomschrijving Beschermd Wonen  
Een inwoner komt in aanmerking voor BW, voor zover hij in verband met psychische of psychosociale 
problemen niet in staat is op eigen kracht, met gebruikelijke en ambulante hulp, met mantelzorg of 
met hulp van andere personen uit zijn eigen sociale netwerk, zelfstandig te wonen en participeren in 
de samenleving. De doelgroep wordt bepaald door de volgende criteria:  

• De inwoner is 18 jaar of ouder.  
• De inwoner heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft legaal in Nederland. 
• De inwoner voldoet aan hetgeen gesteld is in de Handreiking Landelijke Toegankelijkheid 

Beschermd Wonen van de VNG.  
• De inwoner heeft psychische problemen en/of psychosociale problemen  
• De problemen die de inwoner ondervindt in het zelfstandig wonen en participeren in de 

samenleving zijn niet op te lossen op eigen kracht, met gebruikelijke en ambulante hulp, 
mantelzorg, hulp vanuit andere personen uit het eigen sociaal netwerk, algemene of andere 
maatwerk voorzieningen en/of (para)medische zorg. 

• Cliënten kunnen hun zorgvraag niet uitstellen en/ of kunnen niet zelf hulp inroepen.  
 

Mogelijke woonzorgvoorzieningen 
Op grond van de criteria en de zorgvraag van de doelgroep is het mogelijk om een passende 
woonvorm met ondersteuning te krijgen. Dat kan binnen een accommodatie of andere woonvorm 
van een instelling zijn met daarbij horende ondersteuning. Er moet altijd 24 uur per dag begeleiding 
beschikbaar zijn, maar de nabijheidsbehoefte kan verschillen: 
 

• 24 uur per dag in de directe nabijheid (vast-wakend) 
• 24 uur per dag in de directe nabijheid, maar in de nacht minder frequent ook proactief 

noodzakelijk (slaapwacht) 
• 16 uur per dag in de directe nabijheid en in de nacht oproepbaar (ambulant nachtelijke 

ondersteuning).3  
 
De invulling van deze afbakening is vastgelegd in de inkoopvoorwaarden en wordt vormgegeven in 
de beleidsregels en de verordeningen. En wordt vertaald in de werkprocessen van de toegang. 
Daarnaast is op basis van de afbakening van de BW doelgroep de inkoop van de regionale 
voorzieningen ingericht.  
 
Semi-murale voorziening  
Voor sommige mensen is de stap vanuit een intramurale setting (BW) naar thuis met begeleiding, 
een stap te ver. Voor anderen is het niet nodig om van een zelfstandige woonsituatie intramuraal te 
gaan wonen. Door het realiseren van semimurale voorzieningen is er een snellere uitstroom 
realiseerbaar en kunnen te intensieve woonzorgvormen voorkomen worden. Individuen kunnen 
zelfstandig wonen maar wel met ondersteuning en toezicht in nabijheid. Daarom kan nachtelijk 
toezicht dus ook los van de huisvestiging geïndiceerd worden. In een semimurale voorziening zijn 
twee varianten voor nachtelijke ondersteuning mogelijk: een ambulante wacht of slaapwacht. Door 
de toepassing van de semimurale voorziening vervaagt de grens tussen BW (intramuraal 
arrangement) zelfstanding wonen met toezicht (extramuraal arrangement met nachtelijk toezicht).  
 

                                                           

3 Deze vorm van nachtelijke ondersteuning maakt het mogelijk om cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en ze een vorm van nachtelijke 

ondersteuning te bieden. Het gaat om een lichte zorgvraag waar ambulant nachtelijk toezicht toereikend voor is.  
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Ter verduidelijking: Er zijn verschillende settingen en intensiteiten qua nabijheidsbehoefte of 
nachtelijke ondersteuningsbehoefte. Voor sommige cliënten kan na een intramurale setting met 
vaste wakende wacht, een semimurale setting met slaapwacht of ambulante wacht inderdaad als 
tussenstap goed werken voordat hij/zij wellicht helemaal zelfstandig kan gaan wonen. Echter zijn er 
ook cliënten waarvoor een dergelijke setting juist de aangewezen plek is om te verblijven, die komen 
niet per sé vanuit een ‘zwaardere’ intramurale setting. Tevens zijn er ook cliënten waarvoor een 
dergelijke (semimurale) setting permanent passend is. Afhankelijk van de intensiteit van de 
nabijheidsbehoefte en de nachtelijke ondersteuning gaan deze ook niet allemaal naar de Wlz, omdat 
zij bijvoorbeeld zelf om hulp kunnen vragen. Als ambulante wacht voor iemand toereikend is dan kan 
–uitzonderingen daargelaten- iemand worden voorbereid om weer zelfstandig te gaan wonen met 
een extramuraal arrangement en ambulante wacht.  
 

Doelgroep BW Vast wakende wacht Slapende wacht Ambulante wacht 
Intramuraal  ja ja n.v.t. 
Semimuraal n.v.t. ja ja 
Zelfstandig wonen 
met extramuraal 
arrangement 

n.v.t. nee  ja 

 
Van beschermd wonen naar beschermd thuis (BT) 
De hierboven beschreven woonzorgvoorzieningen zijn afgestemd op de mate waarop iemand 
zelfstandig kan functioneren en de behoefte aan toezicht. Hierdoor is de beweging te zien van het 
klassieke beschermd wonen (intramuraal met intensief toezicht) naar beschermd thuis. Het gevolg 
hiervan is dat het aanbod van beschermd wonen in klassieke vormen van intramurale (all-inclusive) 
voorzieningen op een verantwoorde manier afgebouwd kan worden en/of omgezet kan worden naar 
semimurale voorzieningen. Het is de bedoeling dat hiervoor in de plaats ambulante ondersteuning en 
lichtere woonvormen in wijken komen. Dit transformatieproces wordt aangeduid met de “Kanteling 
beschermd wonen”. Doel van de Kanteling is een andere woon- en leefsituatie creëren. Een situatie 
met meerwaarde voor de huidige cliënten van beschermd wonen. Die meerwaarde bestaat uit meer 
zelfstandigheid, stimuleren van vaardigheden en het aangaan van verbinding met de (mensen in de) 
wijk. De Kanteling zet een verandering in van cliënt naar wijkbewoner.  
 
De ontwikkeling van BW naar BT wordt deels ingezet door de regionale inkoop van semimurale 
voorzieningen. De verdere ontwikkeling naar BT zal met de regio nog nader ingevuld moeten worden 
de komende periode. BT zal een combinatie zijn van een goed werkende lokale infrastructuur met 
algemene voorzieningen met in aanvulling een maatwerkvoorziening voor de cliënt die het mogelijk 
maakt om hem thuis te laten blijven wonen.  
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Ruben (25 jaar) is een spontane, toegankelijk ogende jongeman. Hij is opgegroeid 
in Capelle aan den IJssel waar hij vanwege zijn criminele verleden een zeer slechte 
reputatie heeft opgebouwd. De jeugd van Ruben stond in het teken van 
zelfredzaamheid. Zijn vader is nooit in beeld geweest en de relatie met zijn 
moeder was en is vanwege haar een borderline stoornis en drugsverslaving zeer 
complex. 

Ook Ruben kampt al jarenlang met hardnekkige drugsverslaving. Vanaf zijn 
zestiende levensjaar is hij zeven keer opgenomen in verschillende klinieken, waar 
hij in totaal drie jaar heeft doorgebracht. Sinds twee jaar is hij clean. Mede dankzij 
de structuur en hulp die de begeleiders van zijn BW-voorziening hem bieden. Hij 
wordt getergd door nachtmerries. Soms wordt hij ’s nachts badend in het zweet 
wakker. Gelukkig zijn er altijd begeleiders in de buurt die hem dan gerust kunnen 
stellen. Daarnaast is hij bezig met een re-integratietraject wat zijn vruchten 
langzaam begint af te werpen. 

Ruben gedraagt zich clownesk en gedienstig. Hij maakt veel grappen en als hij 
lacht schittert zijn gouden voortand. Zijn kamertje is zeer geordend en dagelijks 
gaat hij er met de dweil doorheen. Wanneer je hem ziet denk je dat alles hem 
goed afgaat, maar schijn bedriegt. Bij Ruben zijn meerdere stoornissen 
vastgesteld en sinds hij is afgekickt komen emoties hard bij hem binnen. Dagelijks 
zit hij in een emotionele rollercoaster en schiet van het ene naar het andere 
uiterste. Dit leidt tot veel problemen. 

Ruben is lief naar anderen, wil het graag goed doen voor iedereen en wil vooral 
niemand teleurstellen. Zo helpt hij een oude Surinaamse man in de straat altijd 
met boodschappen doen. Hoewel hij verbaal sterk is, is zijn oplossend vermogen 
zwak. Praktische zaken krijgt hij niet voor elkaar en als een hulpeloos kind moeten 
begeleiders continu alle oplossingen aandragen. 

Ruben heeft al zes jaar geen contact meer met zijn moeder en wilt graag ‘sorry’ 
tegen haar zeggen voor de dingen die hij in het verleden niet goed heeft 
aangepakt. Hij zoekt naar bevestiging van zijn moeder, maar zij blijft vooralsnog 
op afstand. 
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Doelgroepomschrijving maatschappelijke opvang 
 
Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 
De doelgroep van maatschappelijke opvang staat omschreven in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo, art. 1, lid 1c) als ''personen die, door een of meer problemen, al dan niet 
gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in 
de samenleving. 
 
Doelstelling  
Kerntaak van de maatschappelijke opvang is het bieden van tijdelijk verblijf gekoppeld aan 
zorgverlening en begeleiding en/of het wegnemen van crises. De MO is er bijvoorbeeld als BW (nog) 
geen optie is, en er geen andere oplossing is. Cliënten in de maatschappelijke opvang hebben 
meestal een combinatie van psychische of psychiatrische problemen, relatieproblemen, lichamelijk 
of seksueel geweld, verslaving, of financiële problemen.  
 
Doelgroep 
Iemand komt in aanmerking voor maatschappelijke opvang wanneer hij/zij 18 jaar of ouder is, dak- 
en/of thuisloos is en daarnaast een opeenstapeling van problemen heeft op verschillende 
leefgebieden die niet op andere wijze dan door het bieden van MO kan worden opgelost  
Ook voor de doelgroep MO geldt het convenant Landelijke Toegankelijkheid. Dat betekent dat een 
inwoner zich bij elke gemeente kan melden. De gemeente dient onderzoek te doen naar de best 
passende plek, conform de voorwaarden in het convenant en uitgewerkt in de werkprocessen van de 
toegang van de gemeente Rotterdam. Mocht het zijn dat het onderzoek ertoe leidt dat opvang in een 
andere gemeente beter passend is, dan wordt de cliënt daar warm naar overgedragen. 
 
Het gaat om cliënten die de volgende kenmerken hebben:  

• dak- en/of thuisloos zijn  
• niet zelfredzaam zijn  
• niet of onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (dak 

boven hoofd, voedsel, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging)  
• die problematiek op meerdere leefgebieden hebben, waaronder bijvoorbeeld 

tekortschietende zelfverzorging, sociaal isolement, vervuiling van woonruimte en/of van 
woonomgeving, gebrek aan een vaste of stabiele woonruimte, gedragsproblemen en 
verslavingsproblemen en (nog) niet in een BW voorziening terechtkunnen 

• (nog) niet zelfstandig kunnen wonen  
• 18 jaar of ouder zijn  
• vanuit de optiek van de professionele hulpverlening niet de zorg krijgen die zij nodig hebben 

om zich in de samenleving te handhaven, en geen op de reguliere hulpverlening passende 
hulpvraag hebben- familie, buren en omstanders vragen meestal om hulp-waardoor vaak 
sprake is van ongevraagde bemoeienis of hulpverlening.  

• Bankslapers die geen beroep kunnen doen op een positief lokaal sociaal netwerk met 
ambulante begeleiding en waar geen andere oplossing van MO voorhanden is. 
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Dak- of thuisloos 
Wat is een dak- of thuisloze? Er zit verschil tussen een dakloze of een thuisloze. Iemand die dakloos is 
heeft geen dak boven zijn hoofd en geen warme, veilige plek om te slapen. Een thuisloze is iemand 
die geen thuis heeft, geen eigen huis, maar die wel terecht kan bij vrienden, familie of kennissen. Zo 
lang je nog ergens kan verblijven, ben je dus thuisloos. Deze mensen die thuisloos zijn worden ook 
wel ‘bankslapers’ genoemd. Bankslapers zijn niet dakloos, maar thuisloos. Bankslapers die zich niet 
zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven komen onder voorwaarden in aanmerking voor 
maatschappelijke opvang. Bankslapers die langdurig een beroep kunnen blijven doen op een positief 
lokaal sociaal netwerk met ambulante begeleiding vallen onder de lokale Wmo. Dat geldt ook voor 
bankslapers die geen professionele hulp nodig hebben. 
 
Over het algemeen wordt acute dakloosheid- en thuisloosheid en/of een onveilige situatie –wat 
betekent dat iemand zich niet zelfstandig in de samenleving kan handhaven- opgepakt door het 
Centraal Onthaal. Er wordt altijd met de gemeente van herkomst en het netwerk van de cliënt 
gekeken naar een oplossing om dakloosheid te voorkomen. 
 
De gemeente Rotterdam werkt samen met de regio aan een nadere invulling van de begrippen 
dakloos, thuisloos en bankslapers.  
 
  

Fauzi (39 jaar) is een sympathiek ogende, verlegen man die in Rwanda is 
geboren. In 1995 is hij voor de oorlog gevlucht naar Nederland. Hij heeft 
niemand meer; geen familie en geen vrienden. Desondanks heeft hij 
bewonderenswaardig veel veerkracht en probeert hij zijn gelukt te halen 
uit kleine geluksmomentjes. Zo is hij dol op tuinieren. 
  
Aangekomen in Nederland heeft Fauzi zijn plek gevonden in Rotterdam. 
Een lange tijd huurde hij een bovenwoning samen met een andere man. 
Op een gegeven moment zou de hele buurt gerenoveerd worden. Met 
de bewoners was een regeling getroffen. Maar omdat Fauzi geen 
hoofdbewoner was had hij geen zicht of invloed op het proces. Zijn 
medebewoner zei: “We zoeken samen wat anders.”, maar uiteindelijk 
kreeg hij geld en is hij vertrokken.  
 
Fauzi verdiende te weinig om voor zichzelf iets te kunnen huren. De 
huurprijzen zijn onbetaalbaar voor hem en ook heeft hij te weinig geld 
om borg te kunnen betalen. Fauzi kwam op straat te staan en heeft drie 
jaar geleefd op straat. Deze wereld was hard en Fauzi stond iedere dag 
in de ‘overlevingsmodus’. Oude herinneringen van de oorlog spookten 
door zijn hoofd. 
  
Uiteindelijk kwam hij erachter dat er opvang was voor daklozen. Sinds 
een korte tijd verblijft hij daar en werkt hij aan een netwerk van sociale 
contacten. Fauzi hoopt weer in de schoonmaak te kunnen gaan werken. 
Voorheen werkte hij ook met veel plezier in de schoonmaak. De 
gedachten om ooit weer werkzaam te kunnen zijn geeft hem hoop. Want 
werk betekent inkomen. En inkomen betekent een eigen woning. Fauzi’s 
ultieme droom is een woning met een tuintje.  
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7 Vraagraming en kwantitatieve ontwikkeling doelgroep 
 
Inleiding  
Naast de afbakening van de doelgroepen MO en BW willen we ook zicht hebben om de omvang van 
de doelgroep en indien mogelijk de toe- of afname voor de komende periode. Met dit inzicht is het 
mogelijk om de kwantitatieve opgave van BW en opvangvoorzieningen te onderbouwen en met de 
aanbieders en woningcorporaties in gesprek te gaan over de beschikbaarheid van de verschillende 
soorten voorzieningen en, bij uitstroom, de beschikbaarheid van woningen.  
 
Wat willen we bereiken? 
Voldoende voorzieningen in aantal en kwaliteit voor de komende 10 jaar, gebaseerd op een 
prognose van de ontwikkeling van de doelgroep, verspreid over de gemeenten op basis van de 
spreidingsopgave. Sturen op transformatie van BW naar BT door gericht stimuleren van de juiste 
voorzieningen. 
Afspraken met gemeenten buiten onze regio over plaatsing van cliënten in onze regio en buiten onze 
regio.  
 
Wat gaan we er voor doen? 
Gebruik maken van het ontwikkelde vraagramingsmodel waar per doelgroep de ontwikkeling 
bijgehouden wordt. Het model stelt ons in staat om een dynamische planning te maken van de 
benodigde capaciteit van de diverse soorten BW en MO voorzieningen en de behoefte aan woningen 
ten behoeve van de uitstroom. 
 
Gevolgen uitname Wlz 
Een belangrijke ontwikkeling is de openstelling van de Wlz. Per 1 januari 2021 kunnen mensen, die 
een blijvende geestelijke gezondheidszorg hulpvraag hebben, toegang krijgen tot de Wet langdurige 
zorg (Wlz) mits zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria.4 
Voor een deel van de tot 1 januari 2021 Wmo BW-geïndiceerden, is een indicatie vanuit de Wet 
langdurige zorg aangevraagd. De BW-instellingen, waar potentiële Wlz cliënten verblijven, hebben 
tot en met het einde van 2020 een Wlz indicatie aan kunnen vragen bij het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Dit betekent dat er, voor de inwoners waarvoor een Wlz indicatie is aangevraagd en 
toegewezen, een uitstroom op de Wmo geïndiceerde BW-plekken zal zijn. Een indicatie vanuit de Wlz 
blijft levenslang geldig en hoeft dus niet verlengd te worden. Het uitgangspunt is dat mensen voor 
wie een Wlz indicatie aangevraagd is bij dezelfde zorgorganisatie kunnen verblijven. De uitname Wlz 
is terug te zien in de meerjaren vraagraming en in de meerjarenbegroting.  
 
Wat betekent dit voor de regio?  
Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er een groter deel van de BW-cliënten uitstroomt naar de Wlz dan 
van tevoren was ingeschat. Omdat de uitstroom budgetneutraal is heeft het geen gevolgen voor de 
financiën. Met de uitstroom van BW-inwoners naar de Wlz is de verwachting dat de komende jaren 
de gemiddelde verblijfduur, in een BW-voorziening, korter zal worden voor de BW-cliënten met een 
Wmo indicatie. Immers, de mensen met een langdurende hulpvraag zullen niet meer beschermd 
wonen met een Wmo indicatie. Op basis van de huidige uitstroompercentages van 20-25 procent per 
jaar, zit de huidige doelgroep maximaal 4-5 jaar in een BW-voorziening voordat de cliënt uitstroomt.  
De groep met een Wlz indicatie verdwijnt niet uit de voorzieningen, maar zal daar voor een groot 
deel daar blijven wonen. Dat vraagt om afstemming tussen gemeenten en de aanbieders en de 

                                                           

4 Criteria volgens ciz.nl: 

a. Aanwezigheid van een aandoening of stoornis.   

b. Permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid ter voorkoming van ernstig nadeel.  

c. De zorgbehoefte moet blijvend zijn. 
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zorgkantoren om de totale capaciteit voor BW op peil te houden en te voorkomen dat nieuwe BW-
cliënten nergens terecht kunnen. 
 
In onderstaande tabel is te zien wat de verwachting van aanbieders is over de uitstroom van MO en 
BW-cliënten. Daarin is te zien dat MO-cliënten veel sneller uitstromen uit de opvang. Een groot deel 
van de BW-populatie stroomt tussen de 2 en 5 jaar uit.  
 
 

Uitstroompotentieel naar duur BW-populatie. Peiljaar 2020 
 
Er is ook gevraagd aan de aanbieders waar de cliënten naartoe uitstromen. Die bevindingen zijn in de 
onderstaande tabel terug te zien. Het merendeel van de BW doelgroep stroomt uit naar een 
woonvorm met zorg. Slechts een klein deel stroomt uit naar zelfstandig wonen zonder zorg. Voor de 
doelgroep MO is het beeld gunstiger. Daar stroom het merendeel uit naar een eigen woning zonder 
zorg. 
 

 Uitstroompotentieel naar type woon/zorgvorm 
 
In de huidige beschermd wonen instellingen zal een diverse doelgroep verblijven. De mensen voor 
wie een Wlz indicatie is aangevraagd, en al een in beschermd wonen instelling woonden, zullen hier 
ook met een Wlz indicatie blijven. Dat geldt ook voor cliënten die met een justitiële titel in een BW 
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locatie verblijven. De gemeente heeft alleen een wettelijke verantwoordelijkheid voor de Wmo 
cliënten.  
 
Financiële gevolgen 
Landelijk is er €495 miljoen euro uit het gemeentefonds genomen op basis van de schatting 
uitstromende inwoners. Dit is een ex ante uitname op basis van een inschatting van het aantal 
cliënten dat uitstroomt naar de Wlz. Omdat de uitstroom hoger is dan vooraf geschat zal de 
budgetuitname daarop worden gecorrigeerd. Meer over de uitname Wlz en de gevolgen voor het 
regiobudget komt terug in het hoofdstuk 10: begroting en financiële afspraken.  
 
Raming omvang doelgroep 
Op basis van het vraagontwikkelingsonderzoek kunnen we een inschatting maken van de omvang 
van de doelgroep voor de komende jaren. 
 
Op basis van het ontwikkelde prognosemodel zien we na een initiële daling in 2021 als gevolg van de 
uitname Wlz, over de hele linie een stijging van het aantal cliënten BW die intramuraal of semimuraal 
ondersteuning nodig hebben. Deze stijging is bij ongewijzigd beleid. 

 
Betekenis voor de spreidingsopgave 
De huidige prognose vraagt ook om regionale afstemming over de spreiding van de BW-
voorzieningen in de regio. De gemeenten hebben bestuurlijk afgesproken om een evenwichtiger 
spreiding van de BW-voorzieningen na te streven in een periode van 10 jaar (2020-2030). Deze 
spreidingsopgave zal deels in deze beleidsperiode zijn beslag krijgen. De kwantitatieve 
spreidingsopgave zal aan de hand van deze prognose van de ontwikkeling van de doelgroep 
bijgesteld worden. In de regiomonitor wordt daarover gerapporteerd. 
 

Beleidsmaatregelen 
Door verschillende beleidsmaatregelen die in dit beleidsplan worden besproken streven we naar een 
stabiel aantal cliënten. Dit zijn maatregelen met betrekking tot preventief lokaal beleid, de instroom, 
doorstroom en uitstroom. De prognose heeft ook invloed op de voorgestelde variaties in het 
woonzorgaanbod en innovaties.  
 
De verwachting is dat we met regionaal beleid en regionale inkoop van diverse voorzieningen, en 
lokaal beleid, zoals afspraken over woningtoewijzing en beschikbaarheid van woningen, we kunnen 
sturen op de in- en uitstsroom van BW, de duur van de trajecten en de kosten. Door jaarlijks de 
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daadwerkelijke in- en uitstroom te monitoren kunnen we zien of en welke beleidsinterventies 
invloed hebben op de ontwikkeling van de doelgroep. 
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8 Monitoring  
 
Inleiding 
Sinds de invoering van de Wmo en de uitvoering van de BW-taak door de gemeente Rotterdam, 
heeft de gemeente een monitor BW bijgehouden. In deze monitor wordt inzicht gegeven in een 
aantal kengetallen voor BW. De monitor wordt halfjaarlijks geüpdatet en aangeboden aan de 
gemeenten.  
 
In het kader van de doordecentralisatie is actuele en betrouwbare informatie op lokaal niveau steeds 
belangrijker. Niet alleen om regionaal sturing te geven, maar ook om eventueel het lokale beleid aan 
te passen.  
 
Wat willen we bereiken? 
Een goed en actueel inzicht in de belangrijkste kengetallen van BW om daarmee inzicht te krijgen in 
de effecten van het beleid. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De monitor BW onderhouden, beschikbaar stellen aan belanghebbenden en belangstellenden en 
doorontwikkelen op basis van de ontwikkelwensen. 
 
Huidige monitor 
De huidige monitor bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Instroom 
• Uitstroom 
• Lopende indicaties en verzilveringsgraad 
• Gemeente van verzilvering/zorg  
• Gemeente van uitstroom 

 
Doorontwikkeling 
De komende jaren wordt de regiomonitor uitgebreid met de volgende onderdelen: 

• Gemeente van herkomst 
• Nieuwe instroom 
• Type indicaties (BW+, BW, Semimuraal) 
• Herindicaties 
• Locatie van de verzilvering 
• Aantal aanvragen 
• Aantal afwijzingen 
• Duur verblijf 
• Doorstroom en vervolgindicatie 
• Wachtlijst 
• Aantal overbruggingszorgarrangementen 
• Financiële kengetallen 

 
De doorontwikkeling van de regiomonitor vindt plaats onder regie van de gemeente Rotterdam en is 
een continu proces. Naast het vergroten van de kwaliteit van de bestaande gegevens zal er geregeld 
een update verschijnen waarin een deel van de nieuwe data zichtbaar zal zijn. Indien mogelijk wordt 
de monitor gedigitaliseerd. De doorontwikkeling is mede afhankelijk van de mogelijkheden om 
(externe) databronnen aan te sluiten. 
 
Sturen op resultaten 
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De monitor moet op termijn gebruikt kunnen worden om een uitspraak te doen over de resultaten 
van het gevoerde beleid. In het beleid voor BW zijn zelfredzaamheid, herstel en participatie, 
spreiding van voorzieningen en uitstroom naar een eigen woning, belangrijke elementen. De 
regiomonitor geeft in ieder geval inzicht in de aard, omvang, duur en spreiding van BW-
voorzieningen en vervult zo een belangrijke rol in de kwantitatieve onderbouwing van het beleid. 
Door de halfjaarlijkse update is het ook mogelijk om volumegroei of afname te zien, spreiding per 
gemeente, instroom van buiten de regio, en dat te vertalen in meerjarenprognose. Dit vormt de basis 
om eventuele beleidswijzigingen door te voeren. 
 
Op termijn is het mogelijk om de afschaling en de ambulantisering van de zorg te zien. Dit inzicht is 
een belangrijke parameter voor het succes van het BW-beleid. 
 
Verspreiding van de monitor 
De monitor wordt gekoppeld aan de gemeentelijke beleids- en Planning en Control cyclus. Daarvoor 
zal in ieder geval elk voorjaar de monitor van het jaar ervoor opgeleverd worden. Deze wordt in ieder 
geval ter informatie aan de gemeenteraden en de Wmo adviesraden aangeboden. 
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9 Toegang tot BW 
 
Inleiding 
De toegang tot de maatwerkvoorziening BW en de MO wordt sinds 2015 uitgevoerd door het 
Centraal Onthaal Volwassenen (COV), Centraal Onthaal Jongeren (COJ) en team herindicaties en 
Beschermd Wonen van de gemeente Rotterdam, namens de deelnemende gemeenten. Voor de 
toegang tot BW voert Rotterdam het onderzoek uit, stelt het ondersteuningsplan op en geeft de 
beschikking af. Ook het wachtlijstbeheer en bezwaar en beroepszaken worden door Rotterdam 
uitgevoerd. De zorgaanbieder is regiehouder. 
 
Uit de evaluatie van het beleidsplan 2017-2021 blijkt dat de toegang over het algemeen naar 
tevredenheid verloopt. Er is op casusniveau af en toe een verschil van inzicht in de interpretatie van 
de regelgeving. Deze casuïstiek wordt besproken in uitvoeringsoverleggen van de 
toegangsmedewerkers. 
 
Wat willen we bereiken? 
Een laagdrempelige bereikbare toegang met de juiste schaal en expertise om efficiënt en zorgvuldig 
de toegang tot BW mogelijk te maken voor iedereen die daar recht op heeft. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Met goed toegeruste professionals met een scherp oog voor de vraag van de cliënt die verbonden 
zijn met de gemeentelijke toegang en ondersteund worden door een hoogwaardige backoffice. Een 
borging van het proces in de lokale beleidsregels en verordeningen. Het uitvoeren van een pilot 
toegang in 2021 en op basis van de resultaten de toegang nader inrichten. 
 
Toekomst van de toegang: betere verbinding met lokale toegang. 
Bij een verschuiving van de verantwoordelijkheden van de centrumgemeente naar alle gemeenten is 
het ook passend om de mogelijkheden te bekijken voor de toegang. Idealiter wordt de toegang tot 
BW zo lokaal mogelijk georganiseerd en kan een inwoner in zijn eigen gemeente terecht voor een 
aanvraag BW. Lokale toegang moet echter niet ten koste gaan van de opgebouwde expertise in 
Rotterdam en moet inefficiëntie voorkomen. Vanwege de omvang van sommige gemeenten ligt het 
in de verwachting dat de aantallen aanmeldingen BW bij de lokale toegang beperkt blijven tot 
hooguit enkele gevallen per jaar.  
 
Samenwerking met de lokale toegang ligt wel voor de hand. De lokale toegang heeft beter zicht op 
de lokale ondersteuningsmogelijkheden en zicht op uitstroommogelijkheden binnen de gemeente.  
 
Voorwaarden 
We willen niet het zicht op de cliëntenstroom verliezen en we willen voorkomen dat de BW 
aanvragen volgens verschillende maatstaven worden beoordeeld. Daarom stellen we de volgende 
randvoorwaarden: 
 

• De beleidsregels en verordeningen van de gemeenten zijn op elkaar afgestemd en 
beschrijven op hoofdlijnen de toegang. 

• Er is één regionaal geldend werkproces dat is opgesteld door de medewerkers van de 
toegang van Rotterdam in samenwerking met medewerkers van de lokale toegang. 

• Bij lokale uitvoering is er voldoende expertise op BW en wordt die onderhouden. 
• De indicaties moeten in één administratief systeem opgeslagen worden. 
• De toegang wordt op één manier beschreven in de verordening en beleidsregels van de 

gemeenten. 
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• De gemeente Rotterdam geeft de beschikking af en doet de administratieve afhandeling 
ervan, zoals de facturatie aan de aanbieders. 

 
Invoering 
In 2021 is gestart met een pilot om de samenwerking tussen de lokale toegang en de toegang 
Rotterdam. Daarin is de basis gelegd voor de verbetering van de samenwerking tussen de lokale 
toegang en de toegang van Rotterdam. De nadere uitwerking zal plaatsvinden in 2022.  
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10 Regionale inkoop Voorzieningen 
 
Inleiding 
De gemeente Rotterdam heeft sinds de invoering van de Wmo in 2015 de zorg als centrumgemeente 
middels een aanbestedingsprocedure ingekocht. In een nieuwe aanbesteding worden voor de 
afgebakende BW-doelgroep opnieuw aanbieders gecontracteerd. 
 
Wat willen we bereiken? 
Voldoende en diverse voorzieningen BW voor een goede prijs. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Middels een openbare Europese aanbesteding worden de juiste aanbieders geselecteerd die 
gedurende de contractperiode zorg kunnen leveren. 
 
Aanbesteding en contractering 
De gemeente Rotterdam heeft in 2021 namens de regiogemeenten de BW-zorg opnieuw 
aanbesteed. In deze nieuwe aanbesteding zijn aanbieders (bestaand en nieuw) geselecteerd op basis 
van vooraf opgestelde kwaliteitscriteria, waaronder de uitgangspunten van de Commissie 
Dannenberg. Elke aanbieder die daaraan voldoet kan BW zorg leveren. De prijs voor BW-maatwerk 
arrangementen is van tevoren vastgesteld. De looptijd van de eerste contractperiode is in de huidige 
planning 4,5 jaar en gaat in op 1-7-2022.  
 
Bij deze aanbesteding is het voor de daartoe gecontracteerde zorgaanbieders mogelijk om 
intramurale en semimurale zorg te bieden aan BW-cliënten. De variant ‘semimuraal’ maakt het 
mogelijk om het wonen en de zorg te scheiden. Hiermee is een nieuwe variant geïntroduceerd die 
recht doet aan de veranderende behoefte van de (toekomstige) BW-cliënten met een lichtere 
ondersteuningsbehoefte. Op deze manier is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de visie 
van de commissie Dannenberg, door een tussenvorm mogelijk te maken waarbij cliënten 
zelfstandiger kunnen wonen. Deze tussenstap maakt de ontwikkeling naar beschermd thuis 
makkelijker, omdat deze zich richt op begeleiding in de persoonlijke-leefomgeving en draagt bij aan 
het verminderen van onnodige instroom naar een intramurale voorziening. 
 
Mocht blijken dat de vraag het aanbod overstijgt, of dat er gedurende de looptijd een vraag naar een 
andere vorm van BW ontstaat, is het mogelijk om nieuwe aanbieders toe te laten.  
 
Voor individuele gevallen waar geen passend aanbod gevonden kan worden bij de gecontracteerde 
partners kan de hardheidsclausule toegepast worden om zo een maatwerk oplossing te vinden. De 
hardheidsclausule maakt het mogelijk om in bijzondere gevallen af te wijken van de (contractuele) 
voorwaarden, als blijkt dat de voorwaarden wegens bijzondere omstandigheden onredelijke 
gevolgen heeft voor de cliënt. 
 
Inkoop BW+ 
De nieuwe inkoop maakt het mogelijk om voor een complexe doelgroep zorg te kunnen leveren. Het 
gaat om een groep die een combinatie van GGZ-, verslavings- en LVB-problematiek heeft en 
daarnaast overlastgevend/gevaarlijk gedrag vertoond. Deze doelgroep vraagt om geïntegreerde en 
specialistische zorg in een veilige setting.  
 
Taken uitvoerende gemeente Rotterdam 
Na de aanbesteding is het belangrijk om te blijven sturen op de kwaliteit van de BW-aanbieders. De 
gemeente Rotterdam voert namens de regio de volgende taken uit:  
 

• Beheer van backoffice 
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• Administratie en facturatie declaraties aanbieders 
• Contractbeheer 
• Contractmanagement 
• Overleg aanbieders 
• Gegevensbeheer 
• Wachtlijstbeheer in samenspraak met aanbieders 

 
Bovenstaande taken worden door medewerkers van de gemeente Rotterdam uitgevoerd. Hiermee is 
de situatie vanaf de invoering in 2015 gecontinueerd. De opgebouwde expertise is hiermee ook 
geborgd. Vanuit het contractmanagement kunnen voorstellen komen om iets in het aanbod, de 
aanbieders of de tarieven aan te passen. Wanneer dat het geval is, wordt dat in overleg en 
afstemming met de regiogemeenten gedaan.  
 
Afstemming lokale inkoop 
De inkoop BW en toegang is een regionale verantwoordelijkheid, uitgevoerd in mandaat door de 
gemeente Rotterdam.  
Daarnaast heeft elke gemeente, zoals omschreven in de Wmo 2015, een lokale verantwoordelijkheid 
voor de inkoop van de volgende diensten: 

• Ambulante ondersteuning in het kader van de Wmo,  
• Een vorm van ambulant nachtelijk toezicht,  
• BW zorg voor de doelgroep Verstandelijk Beperkten (VB).  

 
De gemeenten zorgen zelf voor de inkoop hiervan en stemmen met elkaar het beleid en de lokale 
inkoop met elkaar af. Op die manier garanderen de gemeenten een goede inhoudelijke en financiële 
aansluiting op de lokaal ingekochte dienstverlening en voorkomen we een te groot gat tussen de 
lichtste vorm van BW en de lokaal ingekochte diensten.  
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11 Begroting en financiële afspraken 
 
Inleiding 
Hoewel het in dit beleidsplan over MO en BW gaat, is de financiële verantwoordelijkheid voor de MO 
niet overgeheveld naar alle gemeenten. Voor MO is de gemeente Rotterdam gedurende deze 
beleidsperiode financieel verantwoordelijk. In dit hoofdstuk komt dan ook alleen het financiële kader 
voor BW aan de orde. 
Het financiële kader voor de uitvoering van BW wordt bepaald door de uitkering die het Rijk 
verstrekt aan de centrumgemeente voor de uitvoering ervan. Tot en met 2022 is de gemeente 
Rotterdam de ontvanger van de Rijksmiddelen. Vanaf 2023 start de decentralisatie van de financiële 
middelen naar alle gemeenten. Deze herverdeling volgt een ingroeipad van 10 jaar.  
 
Wat willen we bereiken? 
Een dekkende meerjarenbegroting voor de regionale uitvoering van Beschermd Wonen met ruimte 
voor innovatie en lokale initiatieven.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De beschikbare Rijksmiddelen stellen we als kader. De gemeenten bundelen een groot deel van de 
middelen en houden ruimte voor lokale initiatieven zoals Beschermd Thuis. Door de inkoop van 
semimurale voorzieningen gaan de kosten per client omlaag. Door de invoering van het 
woonplaatsbeginsel is het mogelijk om de zorgkosten van deze groep cliënten vergoed te krijgen van 
de gemeente van herkomst. Er zijn heldere afspraken bij overschrijding en onderuitputting van het 
regionale budget.  
 
Belangrijkste ontwikkelingen in het budget 
De centrumgemeente krijgt via een zogenaamde integratie uitkering (IU) in het gemeentefonds 
middelen voor de uitvoering. De middelen worden jaarlijks bijgesteld met Loon en Prijs compensatie 
en met eventuele volumestijgingen. Deze bijstellingen zijn in de circulaires terug te zien. Bij herijking 
van het gemeentefonds kan de afzonderlijke IU verdwijnen en de middelen generiek uitgekeerd 
worden. 
 
Met ingang van 1 januari 2021 is de uitname van de Wlz zichtbaar in de begroting. Deze uitname 
correspondeert met de verschuiving van cliënten van de Wmo naar de Wlz. De initiële financiële 
uitname is gebaseerd op een schatting van het aantal cliënten en de kosten. De landelijke afspraak is 
dat de uiteindelijke uitname kostenneutraal is. Gedurende het jaar 2021 zijn er correcties op het 
budget doorgevoerd. Ook deze correcties zijn terug te zien in de circulaires en zijn vertaald in de 
meerjarenramingen. 
 
Eigen begroting MO BW 
De gemeente Rotterdam heeft tot 2020 geen aparte begroting voor MO en BW gemaakt. De 
middelen waren onderdeel van een bredere afdelingsbegroting. Sinds 2020, is er wel een aparte 
begroting specifiek voor BW opgesteld voor de kosten van de zorg en de kosten van de uitvoering. 
Voor MO is er géén aparte begroting en verantwoording; dit is nog steeds onderdeel van een bredere 
afdelingsbegroting. 
De begroting en de verantwoording is vanaf 2020 aan het regionaal Bestuurlijk Overleg aangeboden. 
 
De begroting is aan veranderingen onderhevig en wordt jaarlijks opgesteld en door het bestuur van 
de Gemeenschappelijke Regeling goedgekeurd. Daarna wordt de begroting en de gemeentelijke 
bijdrage door de deelnemende gemeenten vastgesteld. 
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Afspraken begroting BW 
Omdat de MO nog een taak van de gemeente Rotterdam is en de middelen bij Rotterdam blijven, 
worden er in deze beleidsperiode geen financiële afspraken gemaakt over de maatschappelijke 
opvang. Er zijn wel afspraken gemaakt over de besteding van de BW-middelen. 
 
Uitvoering 2021 is leidend voor begroting 
De begroting 2021 BW is gebaseerd op de kosten van de zorg en de kosten van de uitvoering. De 
totale kosten bedragen 90% van de Rijksmiddelen (peiljaar 2021). Het uitgangspunt van de 
meerjarenraming is ook hierop gebaseerd.  
 
Middelen worden regionaal gebundeld 
De gemeenten hebben bestuurlijk met elkaar afgesproken dat de middelen die via het Rijk verstrekt 
worden aan de gemeenten gebundeld ingezet worden voor de uitvoering van BW. Dat betekent dat 
alle gemeenten 90% van de Rijksmiddelen beschikbaar stellen aan de centrumgemeente voor de 
uitvoering van BW. De overige 10% mogen de gemeenten zelf inzetten voor lokale initiatieven in het 
kader van Beschermd Wonen. 
Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam aangegeven de ‘Blokhuisgelden’ die gereserveerd zijn voor 
de realisatie van de BW+ toe te voegen aan de regionale begroting. 
 
Woonplaatsbeginsel 
De bestuurders van de gemeenten stellen voor dat binnen de BW-regio het woonplaatsbeginsel niet 
wordt toegepast. Dat betekent dat er geen onderlinge verrekening plaatsvindt tussen de 7 
gemeenten op basis van het woonplaatsbeginsel. Het is immers onduidelijk of de decentralisatie van 
de middelen overeenkomt met het aantal nieuwe inwoners met een BW-indicatie. Bovendien wordt 
hiermee een grote toename van administratieve lasten voorkomen. Voor de betaling van de kosten 
voor cliënten die van buiten de regio komen wordt het woonplaatsbeginsel wel toegepast.  
De eigen bijdragen van de cliënten komen ook ten goede aan het regionale budget.  
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12 Governance 
 
Inleiding 
De gemeente Rotterdam voert in mandaat de taken voor Beschermd Wonen uit. Dit willen we in de 
toekomst laten bestaan. Naast de mandatering van de uitvoering van de taken aan de uitvoerende 
gemeente Rotterdam, worden in tegenstelling tot de afgelopen jaren ook financiële afspraken tussen 
de gemeenten in de regio gemaakt. Daarom dient de samenwerking tussen de gemeenten vastgelegd 
te worden in een juridische structuur. Door de samenwerking vast te leggen voorkomen we 
onduidelijkheid in de afspraken en zorgen we voor een toekomstbestendige structuur. Vanwege de 
aard van de samenwerking: een publieke wettelijke taak, moet worden gekozen voor een 
publiekrechtelijke samenwerkingsvorm. 
 
Wat willen we bereiken? 
Heldere afspraken over de inrichting van de samenwerking tussen de gemeenten, waarbij gemeente 
Rotterdam de taken voor de zeven gemeenten blijft uitvoeren. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De verantwoordelijke wethouders hebben hun voorkeur uitgesproken om de samenwerking vast te 
leggen in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. De afgesproken taken en 
verantwoordelijkheden worden naar een van de gemeenten gemandateerd. Door taken te 
mandateren blijven alle gemeenten zelf eindverantwoordelijk. In alle zeven gemeenten zal aan de 
gemeenteraad toestemming worden gevraagd voor de oprichting van de GR.  
 
Uitgangspunten: 
 

• Beleidsvoorbereiding 
De deelnemers stellen gezamenlijk een regionaal beleid op en een plan voor de uitvoering 
van taken, waarna deze door elke gemeente wordt vastgesteld. 

• Uitvoering door Rotterdam 
De taken die horen bij de uitvoering van beschermd wonen, zoals intake, onderzoek, 
indicatiestelling, maar ook de inkoop en contractmanagement, zijn in mandaat belegd bij de 
gemeente Rotterdam. Dat betekent dat iedere gemeente nog steeds zelf 
eindverantwoordelijk is, maar de uitvoering heeft belegd bij Rotterdam. Dit is een 
continuering van de huidige situatie. 

• Begroting 
de deelnemers accorderen jaarlijks een regionale begroting voor de uitvoering van de taken 
en stellen de bijdrage per gemeente vast. Het budget en gemeentelijke bijdragen wordt door 
alle afzonderlijke gemeenten goedgekeurd en verwerkt in de eigen gemeentelijke 
begrotingen. 

• Informatie en verantwoording 
De vergaderingen van de GR zijn openbaar en de vergaderstukken worden gepubliceerd.  
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13 Aansluiting lokaal beleid  

 
De doordecentralisatie van MO en BW kan niet zonder rekening te houden met de wettelijk 
verankerde lokale opgaven die de gemeenten zelfstandig hebben om te voorkomen dat inwoners 
(onnodig of onnodig lang) gebruik moeten maken van maatwerkvoorzieningen als BW. Elke 
gemeente heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid en geeft op zijn eigen manier invulling aan de 
inrichting van de lokale voorzieningen die hieraan bijdragen. Denk hierbij aan schuldhulpverlening, 
maatschappelijk werk, lokale loketten, wijkteams, etc.  
 
Een goede lokale invulling is van groot belang als randvoorwaarde voor een succesvolle regionale 
samenwerking en het beperken van instroom in BW en het bevorderen van uitstroom uit BW. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat er in elke gemeente een basis van preventie, zorg en ondersteuning 
aanwezig is.  
 
Wat willen we bereiken? 

1. Alle gemeenten zorgen voor lokale voorzieningen op het terrein van: 
 

• preventie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang; 
• aanvullende dienstverlening tijdens beschermd wonen; 
• uitstroom uit beschermd wonen; 
• een goed werkende keten van wonen met begeleiding. 

 
2. De regiogemeenten stemmen hun lokale beleid zo goed mogelijk op elkaar af. 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Lokaal beleid periodiek bespreken en afstemmen in regionaal overleg. 
 
We onderscheiden drie fasen waarin (aansluiting met) een goede lokale aanpak nodig is:  
 
A. Preventie instroom en vroegsignalering 
Een indicatie beschermd wonen is lang niet altijd te voorkomen. Mensen kunnen te maken krijgen 
met psychosociale problemen zonder dat daar een duidelijk aanwijsbare reden voor is.  
Bij een juiste en kwalitatief goede ondersteuning van cliënten, kan een indicatie beschermd wonen 
misschien worden voorkomen. Goede preventie is dus van belang. Ook dak- en thuisloosheid kunnen 
soms worden voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 
 

• ambulante begeleiding (Wmo); 
• schuldhulpverlening, ondersteuning op financieel gebeid; 
• begeleid wonen als voorportaal/ter voorkoming van voor beschermd wonen 
• voorkomen huisuitzetting; 
• aanpak verwarde personen en zorgmijders; 
• gezondheidsbeleid. 

 
B. Aanvullende dienstverlening tijdens beschermd wonen 
Ook tijdens het beschermd wonen is een goede, aanvullende begeleiding en ondersteuning 
noodzakelijk om herstel te bespoedigen en terugval te voorkomen. Deels is dit de 
verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder, deels van de betreffende gemeente. Het gaat in het 
laatste geval om aanvullende dienstverlening, zoals schuldhulpverlening/financiële ondersteuning en 
(zo mogelijk) toeleiding naar werk of dagbesteding vanuit de Participatiewet. Ook kan het gaan om 
het gebruik maken van lokale mogelijkheden voor sport en bewegen en cultuur. 
 



 31 

C. Uitstroom (naar zelfstandig of semimuraal wonen) 
Wanneer een inwoner klaar is om zelfstandig te wonen is er een woning voor hem of haar nodig. 
Rekening houdend met deze specifieke doelgroep gaat het om de beschikbaarheid van sociale 
huurwoningen. Hiervoor kunnen directe bemiddeling en urgentie worden ingezet. In sommige 
gemeenten bestaan voor dit doel de woonzorgcontracten (cliënt is verplicht Wmo-begeleiding te 
aanvaarden, huisuitzetting als het toch misgaat). Met deze middelen krijgt iemand die uit beschermd 
wonen uitstroomt, voorrang voor een sociale huurwoning. 
 
Keten wonen met begeleiding 
Als tussenstap van beschermd wonen naar zelfstandig wonen, kan het ook nodig zijn dat een cliënt 
gaat wonen in een voorziening met begeleiding (nabij), ook wel semimuraal wonen genoemd. 
Hiermee kan een terugval worden voorkomen en kan cliënt verder worden voorbereid op zelfstandig 
wonen. Ook kan semimuraal wonen een voorportaal zijn naar, of tussenstap voor beschermd wonen. 
In het algemeen geldt dat er een goed werkende keten van wonen met begeleiding moet zijn, met 
verschillende woonvormen, voldoende plekken en een goede doorstroom. Deze zou er bijvoorbeeld 
zo kunnen uitzien: 
 

1. Beschermd wonen intramuraal     Zwaar   ↓ 
 

2. Semimuraal wonen         ↕ 
 

3. Zelfstandig Wonen met slapende wacht (Beschermd Thuis)    ↕ 
 

4. Zelfstandig wonen met begeleiding    Licht   ↑ 
 
Variant 4 is een lokale verantwoordelijkheid. Variant 2 wordt regionaal ingekocht, maar kan 
daarnaast ook lokaal worden vormgegeven. Variant 3 moet nader vormgegeven worden. 
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14 Samenwerking zorgverzekeraars/zorgkantoor 
 
Inleiding 
BW is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Echter, zijn er raakvlakken met het zorgkantoor 
en de zorgverzekeraar op dit gebied. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de Wlz, de 
zorgverzekeraar voor curatieve zorg. Het is dan ook noodzakelijk om afspraken te maken met de 
zorgverzekeraars en het zorgkantoor over bijvoorbeeld preventie en behandeling van GGZ en 
verslavingszorg. Onze BW-regio is niet congruent met de zorgregio’s. Dat betekent dat afstemmen en 
samenwerken met de zorgverzekeraar en zorgkantoor veel partijen behelst. Hieronder wordt 
beschreven welke raakvlakken dit zijn en hoe samenwerking er (mogelijk) uit ziet.  
 
Wat willen we bereiken? 
Een goede samenwerking op overlappende onderdelen van zorg.  
 
Hoe gaan we dat doen? 
Samenwerking met de zorgverzekeraar en zorgkantoor is een lokale aangelegenheid. Dit heeft te 
maken met de regionale verdeling en dekking van de zorgverzekeraars en zorgkantoren. In de 
volgende paragraaf volgt een overzicht van deze verspreiding binnen onze beschermd wonen regio.  
Als lokale gemeente maken we afspraken over de GGZ-W plekken en BW- plekken. Wanneer het gaat 
om beschermd wonen + zullen we als regio in gesprek gaan met het lokale zorgkantoor en 
zorgverzekeraar.  
 
Juiste zorg op de juiste plek 
Vanuit het landelijk programma JZOJP (juiste zorg op de juiste plek) en als een uitvloeisel van de 
verschillende hoofdlijnenakkoorden hebben het ministerie van VWS, de VNG namens de gemeenten 
en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgverzekeraars afgesproken om toe te werken 
naar een sluitend samenwerkingsnetwerk waardoor inwoners in elke regio verzekerd zijn van een 
goede samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren op het gebied van zorg 
en ondersteuning. Dit vraagt om een samenwerking op regionale schaal.  
Van eerdergenoemde partijen wordt verwacht dat met elkaar een agenda wordt gevoerd op 
tenminste drie thema’s: 

1. Ouderen 
2. GGZ   
3. Preventie  

 
Deze drie thema’s vormen gezamenlijk de regionale samenwerkingsagenda.  
Beschermd wonen valt onder het thema GGZ. De zorgkantoor regio’s zijn leidend voor deze regionale 
samenwerkingsagenda. De gemeentes in onze beschermd wonen regio vallen onder drie 
verschillende zorgkantoor regio’s. Dit betekent dat wat betreft de regionale samenwerkingsagenda 
wij niet als beschermd wonen regio aan één tafel zitten. 
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Regio’s  
 
In de beschermd wonen regio, waarin we samenwerken met 7 gemeenten, hebben we te maken met verschillende preferente zorgvezekeraars en 
zorgkantoren. In de figuren hieronder is weergegeven welke gemeente bij welke preferente zorgverzekeraar en zorgkantoor hoort.  
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Beschermd wonen regio 
Onderstaande tabel geeft weer wat de preferente zorgverzekeraar en het preferente zorgkantoor 
voor de gemeente is die binnen onze beschermd wonen regio vallen. Hier valt op dat we als 
beschermd wonen regio deelnemen aan verschillende zorgkantoor en zorgverzekeraar regio’s. Er zijn 
slechts twee gemeentes binnen de regio waarbij de zorgverzekering en het zorgkantoor dezelfde 
uitvoerder heeft (Ridderkerk en Rotterdam).  
 

 Achmea (Zvw) Achmea (Wlz) CZ (Zvw) CZ (Wlz) VGZ (Zvw) DSW (Wlz) 
Albrandswaard       
Barendrecht       
Capelle aan den IJssel       
Lansingerland B&R + 

Bergschenhoek 
   Bleiswijk  

Krimpen aan den IJssel       
Ridderkerk       
Rotterdam       

 
 
Beschermd wonen en GGZ Wonen 
Sinds 1 januari 2021 kunnen er langdurige GGZ-indicaties aangevraagd worden bij het Centrum 
Indicatiestelling Zorg. De verantwoordelijkheid en financiering van deze langdurige GGZ-indicaties ligt 
bij de zorgkantoren. Dit zijn de zogenaamde GGZ W indicaties en deze vorm van zorg en 
ondersteuning wordt voornamelijk geïndiceerd voor mensen die voorheen een beschermd wonen 
indicatie vanuit de Wmo hadden. Afgesproken is dat de mensen van wie de Wmo indicatie omgezet 
is naar een Wlz indicatie niet hun woning/verblijfplaats hoeven te verlaten. Zij blijven zorg en 
ondersteuning krijgen van de aanbieder aan wie zij al verbonden waren. Dit resulteert in ‘hybride’ 
woonvormen waarbij mensen met een Wlz GGZ W indicatie en Wmo beschermd wonen indicatie 
verblijven.  
 
Belangrijk is dat de gemeente en zorgkantoren met elkaar afspraken maken over gecontracteerde 
partijen en aantallen gecontracteerde plekken. De verwachting is dat eind 2021/ begin 2022 er een 
duidelijker beeld is over de definitieve aantallen mensen met een GGZ W indicatie die deze hebben 
gekregen nadat zij eerst een Wmo beschermd wonen indicatie hadden. Hierdoor krijgen de 
zorgkantoren een duidelijker beeld over de vraag. Het benodigde aanbod komt daarmee beter voor 
hen in beeld. Het is mogelijk dat de gemeente en het zorgkantoor aanbieders contracteren waarbij 
op locaties mensen verblijven met een van deze indicaties. Hier zullen duidelijke afspraken gemaakt 
moeten worden over de verdeling van het aantal plekken. Voor beide type indicaties moet 
voldoende aanbod zijn in de regio en in de individuele gemeentes.  
 
Beschermd Wonen + 
Een van de nieuwe vormen van beschermd wonen die naar verwachting deze beleidsperiode 
gerealiseerd gaat worden is beschermd wonen +. Over wat deze vorm van beschermd wonen 
inhoudt wordt in het hoofdstuk inkoop regionale voorzieningen verder ingegaan. De bekostiging van 
beschermd wonen + zal door drie partijen gedaan worden. De gemeente, het zorgkantoor en de 
zorgverzekeraar. Iedere partij neemt de component voor zijn rekening waar die specifieke partij 
verantwoordelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekeraar die het component behandeling 
financiert. In deze zorgvorm zijn de drie financiers verantwoordelijk en zullen daar duidelijke 
afspraken over moeten maken. Regelmatige evaluatie en afstemming is hierbij onontbeerlijk.  
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15 Woonopgave 
 
Inleiding 
Een van de grootste opgaven voor een succesvol BW-beleid ligt bij de beschikbaarheid van 
voldoende geschikte locaties voor intra, - en semimuraal wonen en een passende woning (juiste plek, 
juiste grootte, juiste prijs), na afloop van een BW-traject. Ook al richt het beleid zich in de kern op de 
BW zorg, zonder voldoende geschikte woningen kunnen cliënten niet doorstromen. De commissie 
Dannenberg heeft dat ook in haar rapport benoemd. De verschillende stakeholders (aanbieders, 
cliënten, raadsleden, adviesraden) hebben ook aangegeven dat de woonopgave onderdeel van het 
BW-beleid moet zijn. In dit hoofdstuk gaan we daar dieper op in. 
 
Er is een steeds groter tekort aan woningen in Nederland en in onze regio. Dat tekort is er in de volle 
breedte en treft dus ook de doelgroep BW. Er zijn niet zomaar huizen bij gebouwd. Mede omdat er in 
de regio beperkte bouwgrond beschikbaar is en er beperkingen in de regelgeving zit. Naast een 
tekort aan woningen hebben we in de regio ook behoefte aan voorzieningen, verspreid over de 
gemeenten. Ook daar zien we een tekort aan nieuwbouw, - en uitbreidingsplekken. 
 
Wat willen we bereiken 
Voldoende geschikte woningen zodat de BW-cliënten kunnen uitstromen naar een eigen huis op de 
plek van hun voorkeur, eventueel met ambulante ondersteuning. Vaak is dat de gemeente waar men 
vandaan komt of waar men zorg heeft ontvangen. Ook zijn voldoende woningen en begeleiding 
nodig om te voorkomen dat inwoners die (dreigend) dak- of thuisloos zijn vroegtijdig lokaal hulp 
kunnen krijgen. Daarom is de woonopgave verbonden aan de spreidingsopgave. 
 
Hoe gaan we dat doen 

• Aansluiten bij de lokale afspraken tussen de gemeenten en de woningcorporaties over de 
huisvesting van bijzondere doelgroepen. 

• Monitoren op de uitstroom 
• Lokaal inzetten van hetzelfde instrumentarium als woonzorg contracten. 
• Ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen in de regio. 

 
Behoefte aan woningen 
Op basis van extern onderzoek naar het uitstroompotentieel van BW-cliënten, is de inschatting dat er 
jaarlijks ongeveer 500 cliënten uit BW naar een eigen woning kunnen doorstromen. De verwachting 
is dat de vraag naar BW de komende jaren licht zal stijgen en dat de behoefte aan een eigen woning 
ook licht zal toenemen. 
Over het algemeen gaat het om eenpersoonshuishoudens die een daarbij passende woning nodig 
hebben.  
 
We streven naar een evenwicht in het aantal inwoners dat instroomt in BW en het aantal mensen 
dat uitstroomt van BW naar een zelfstandige woning per gemeente. De huisvestingsopgave van deze 
groep heeft daarmee een beperkte invloed op de woningmarkt. Het gaat immers voor een groot deel 
om inwoners die voor hun periode van BW een woning achter hebben gelaten, na een periode BW 
weer zelfstandig in de gemeente gaan wonen en opnieuw deel gaan uitmaken van de samenleving. 
Omdat het voor sommige inwoners beter is om in een andere gemeenten terug te keren dan de 
gemeente van herkomst is het belangrijk dat gemeenten in de regio dat mogelijk maken.  
 
Lokaal beleid 
Veel gemeenten hebben een lokale woonvisie en een lokale woon/zorgvisie. Elke gemeente heeft 
lokaal beleid op wonen en wonen/zorg. Daarin is in veel gevallen ook de (kwalitatieve) opgave in 
voor de doelgroep BW, als onderdeel van de huisvestingsopgave bijzondere doelgroepen. Dit lokale 
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beleid is vertaald naar prestatieafspraken met de woningcorporaties. In hoofdstuk lokale 
ontwikkelingen zijn we al nader ingegaan op het lokale beleid en de verschillende instrumenten die 
gemeenten tot hun beschikking hebben om cliënten uit te laten stromen uit BW en met de juiste 
ambulante ondersteuning te laten landen in de wijk. 
 
Innovatieve oplossingen 
Naast de eerdergenoemde instrumenten die worden ingezet, wordt ook gekeken naar innovatieve 
oplossingen, die soelaas bieden binnen de krappe woningmarkt.  
 
Housing First 
Oorspronkelijk ingezet voor daklozen die moeilijk plaatsbaar zijn. Dit concept is in 2019 gestart in 
Rotterdam. Het idee is dat er een goede woonplek wordt gezocht voor de client in samenspraak met 
aanbieders, corporatie en client. Vanuit die woonplek wordt intensieve ondersteuning geboden die 
na verloop van tijd Kan worden afgebouwd. Als cliënt langdurig intensieve begeleiding behoeft, dan 
wordt dit gewoon gefinancierd, om uitval te voorkomen.. De nachtopvang wordt hiermee 
overgeslagen. Het concept zou ook goed bruikbaar kunnen zijn voor BW-cliënten. 
 
Doorstroomvoorzieningen 
In het kader van de versnelde uitstroom uit nachtopvang en BW, zoeken de gemeenten samen met 
de aanbieders naar locaties waar cliënten die geen intensieve zorg meer nodig hebben, maar nog 
moeten werken aan hun woonvaardigheden, naar plekken waar cliënten versneld kunnen uitstromen 
naar een eigen woning. 
 
Flexwonen 
Samen met de provincie Zuid-Holland wordt gekeken of er plekken geschikt zijn om tijdelijke 
woningen te bouwen, in afwachting van de invulling van de definitieve bestemming, en wordt 
gekeken naar het geschikt maken van leegstaande kantoren voor tijdelijke bewoning.  
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